
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE 

OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS     

 

  

 

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezasseis, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, realizou-se com início às catorze horas e trinta minutos, a reunião 

ordinária da Câmara Municipal de Avis sob a Presidência do Senhor Presidente, Nuno Paulo 

Augusto da Silva, e com a presença dos Senhores Vereadores, Rui Manuel Varela Barrento 

Henriques, Manuel João Casaca Ribeiro, António Luís Marques e José Ramiro da Silva Caldeira, 

com a seguinte Ordem do Dia:         

 

 

A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. 

 

B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (12/10/2016); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) ADERAVIS: JORNADAS TÉCNICAS APÍCOLAS - AVIS MELLÍFERA 2016; 

    b) ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE APOIO AOS DIABÉTICOS DO 

CONCELHO DE AVIS: UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL; 

    c) CASA DO BENFICA EM AVIS: 8.º FESTIVAL DANCE TIME/”HALLOWEEN 

DANCE PARTY”; 

    d) MOTARDS D’AVIZ: 6.º PASSEI TT; 

    e) AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: “13.º 

PASSEIO CULTURAL EM BTT”; 

    f) AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: 

UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO CLUBE NÁUTICO; 

    g) CLUBE DE FUTEBOL ESTRELA ALCORREGUENSE: 7.º TORNEIO DE 

SUECA; 

    h) FUNDAÇÃO ABREU CALLADO: ESTÁGIO CURRICULAR; 

    i) JOSÉ ARMANDO PAULINO CARREIRAS: PARQUE DE 

CAMPISMO/RESERVA EXCECIONAL; 

    j) ARSA, IP: ESCALA DE TURNOS DA FARMÁCIA DE AVIS; 

    k) COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ERVEDAL E FIGUEIRA E BARROS, CRL: 

INAUGURAÇÃO DO NOVO POSTO DE COMBUSTÍVEL; 

    l) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: CORTE DE ERVAS; 

    m) ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO, S.A.: TARIFAS PARA O ANO DE 

2017; 

    n) AUTOMÓVEL CLUB DE PORTUGAL: 30.ª BAJA DE PORTALEGRE 

500/PARCERIA; 

    o) ANMP: PROTOCOLO CELEBRADO COM A EDP/ELETRICIDADE EM 

BAIXA TENSÃO;   

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS; 

    4.2. AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL/ISENÇÃO 

DAS TAXAS MUNICIPAIS; 



     4.3. OBRAS/PROJETO DE ARQUITETURA - INDEFERIDO 

             - JOÃO PEDRO TENREIRO; 

     4.4. OBRAS/APROVAÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE LICENÇAS 

             - ELAIA LAGAR - PRODUÇÃO DE AZEITE, LDA.; 

     4.5. OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO 

             - PEDRO FILIPE; 

             - NUNO CARDOSO; 

             - JORGE RODRIGUES; 

             - MARIA ALICE PIRES; 

     4.6. OBRAS/APROVAÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE LICENÇAS 

             - SAMARRUDA - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.;  

5. AJUSTES DIRETOS; 

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO; 

      9. EMPREITADA DE “ESPAÇO VERDE DE ENQUADRAMENTO DO PPHE1 - 

VILA DE AVIS”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES; 

    10. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA PORTAS DE ÉVORA, 12, EM AVIS; 

    11. RUI VACAS DE CARVALHO/DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE; 

    12. PROGRAMA ECO-ESCOLAS E PARCERIA ABAE/MUNICÍPIO DE AVIS; 

    13. BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2017; 

    14. PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS 

AOS BOMBEIROS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS AVISENSES. 

           

     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. Ocupação da via pública                

A via pública junto à Igreja do Convento está ocupada, há já algum tempo, com bens 

diversos, pertencentes ao senhor Marcelino Marques, o que não dá bom aspeto ao local, mais 

parecendo uma arrecadação. O mesmo deveria ser notificado para proceder à remoção dos ditos 

bens. 

O Senhor Presidente informou que o senhor Marcelino Marques já foi notificado para 

proceder à remoção integral dos bens que se encontram indevidamente a ocupar a via pública. 

Foi-lhe concedido prazo para retirar os bens, caso contrário, o Município irá proceder à sua 

remoção, sendo-lhe, depois, debitados os custos inerentes aos trabalhos efetuados. 

1.1.2. GAP 

Segundo consta, foi integrada mais uma pessoa no Gabinete de Apoio ao Presidente. 

Estanhou não ter havido qualquer informação, em reunião de Câmara, sobre o assunto. 

O Senhor Presidente informou que a senhora Elvira Costa se encontra, há cerca de dois 

meses, a exercer funções como secretária do próprio. 

 



1.2 – Vereador José Ramiro Caldeira     

1.2.1. Contentores de resíduos sólidos/Valongo              

Há intenção de retirar contentores de resíduos sólidos das Freguesias? Em Valongo, uma 

pessoa confirmou que o lixo não é recolhido há uma semana.  

O Senhor Presidente informou que os contentores que estão nas Freguesias são para 

manter e até para reforçar o número já existente. Alguns contentores necessitaram de ser lavados 

e reparados e, nalguns casos, ainda não houve oportunidade de os repor. 

O Senhor Vereador António Luís Marques referiu não ter qualquer indicação de alteração 

de circuitos de recolha do lixo nas Freguesias. Vai verificar a situação.  

 

 

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 Outubro de dois 

mil e dezasseis que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.276.088,74€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 5.550,00€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 646,96€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA 

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

de ser presente à reunião:  

  

a) Uma carta da ADERAVIS - Associação para o Desenvolvimento Rural e Produções 

Tradicionais do Concelho de Avis solicitando a cedência do equipamento de som e datashow, 

bem como a presença de um técnico, dado que irá realizar a IX edição das Jornadas Técnicas 

Apícolas - Avis mellífera, no dia 10 de Dezembro de 2016.  

 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. 

 

 

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

solicitando a utilização do Auditório Municipal para realização de palestra alusiva à 

comemoração do Dia Mundial da Diabetes, no próximo dia 12 de Novembro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Auditório Municipal, 

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 Casa do Benfica em Avis solicitando o seguinte apoio para a realização 

do 8.º Festival Dance Time/“Hallowen Dance Party”, no dia 29 de Outubro: 

- Palco forrado com piso liso de dimensões 10mx8m; 

- Montagem do palco nos dias 24 e 25 de Outubro; 



- +/- 400 pulseiras; 

- Elaboração de cartaz publicitário e impressão de +/- 100 exemplares; 

- Elaboração de flyer publicitário e a impressão de +/- 200 exemplares; 

- 6 estrados para acrescentar ao palco; 

- Estruturas em madeira; 

- 10 cruzes em madeira; 

- Caixão em madeira; 

- Altar em madeira; 

- 6m de papel de cenário; 

- Tintas de parede: 6 litros de tinta preta e 5 litros de tinta branca; 

- Tintas guache; 

- 2 garrafas de tinta verde, 2 garrafas de tinta vermelha, 2 garrafas de tinta amarela. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 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. 

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

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

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

solicitando autorização para usar os balneários do Parque de Campismo, pelos participantes no 

6.º Passeio TT, a realizar no próximo dia 6 de Novembro. 

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. 

  

 

e) Uma carta da Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural solicitando 

autorização para utilizar os balneários do Parque de Campismo, pelos participantes no “13.º 

Passeio Cultural em BTT”, realizado no dia 23 de Outubro de 2016. 

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. 

O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira não participou nesta deliberação por se ter 

declarado legalmente impedido de o fazer. 

 

 

f) Um pedido da Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural para utilização das 

instalações do Hangar do Clube Náutico, no dia 10 de Dezembro de 2016. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Hangar, no dia 

solicitado. 

O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira não participou nesta deliberação por se ter 

declarado legalmente impedido de o fazer. 

 

 

g) Uma carta do Clube de Futebol Estrela Alcorreguense solicitando dois prémios para 

os participantes no 7.º Torneio de Sueca, realizado no dia 23 de Outubro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a oferta dos prémios 

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. 



h) Uma comunicação da Fundação Abreu Callado solicitando colaboração no sentido do 

Município receber o formando Ricardo Mendes, do 3.º ano do Curso de Animador Sociocultural. 

O estágio não tem qualquer encargo para o Município e a data prevista para a realização do 

mesmo é de 02/11/2016 a 23/02/2017. 

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

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

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

i) Uma comunicação de José Armando Paulino Carreiras solicitando autorização para 

efetuar reserva excecional, nos apartamentos do Parque de Campismo, no dia 11 de Novembro 

de 2016, para um grupo de militares e ex-militares da Marinha Portuguesa.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a reserva excecional 

solicitada. 

 

 

j) Uma comunicação da ARSA, IP - Administração Regional de Saúde do Alentejo 

remetendo, para parecer, a proposta de escala de turnos de serviço da farmácia, para o ano de 

2017, no Município de Avis.   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

proposta de escala de turnos da Farmácia Nova de Aviz. 

 

 

k) Um ofício da Cooperativa Agrícola de Ervedal e Figueira e Barros, CRL, convidando 

o Senhor Presidente bem como o Executivo para a inauguração do novo posto de combustível - 

jornada de diferenciação, a realizar no dia 26 de Outubro.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aceitar 

o convite efetuado pela Cooperativa Agrícola de Ervedal e Figueira e Barros, CRL. 

 

 

l) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando, de forma gratuita, 

o corte das ervas existentes no espaço escolar, uma vez que não dispõe de meios humanos ou 

materiais para o fazer. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não cobrar ao Agrupamento 

de Escolas de Avis, os custos pelo serviço prestado, no valor total de 234,76€ (duzentos e trinta 

e quatro euros e setenta e seis cêntimos), 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. 

 

 

m) Um ofício da Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A. dando conhecimento das tarifas 

a aplicar no ano de 2017: 

- Abastecimento de Água – 0,5816; 

- Saneamento de Águas Residuais – 0,5215. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 



n) Uma carta do ACP - Automóvel Club de Portugal propondo uma parceria, no âmbito 

da 30.ª Baja de Portalegre 500, a realizar de 27 a 29 de Outubro, através da qual solicita o 

seguinte: 

- Apoio logístico para realização de uma Zona Espetáculo; 

- Apoio no arranjo de estradas danificadas; 

- Contactos com os proprietários para obtenção das autorizações de passagem; 

- Cedência de quartos, no Parque de Campismo, na noite de 28 para 29 de Outubro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, estabelecer a parceria 

solicitada, em virtude de ser uma prova de âmbito nacional o que trará uma boa visibilidade para 

o Município. 

 

 

o) Uma comunicação da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 

informando que remeteu o Protocolo celebrado com a EDP Distribuição - Energia, S.A. relativo 

aos equipamentos de iluminação a instalar nas redes de iluminação pública e que procede à 

revisão do Anexo I ao Contrato Tipo de Concessão de distribuição de eletricidade em baixa 

tensão. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do Anexo 

I ao Contrato Tipo de Concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, através da 

celebração de Protocolo com a EDP Distribuição - Energia, S.A. e remeter o assunto à próxima 

sessão da Assembleia Municipal.  

 

 

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS           

De Rancho Folclórico de Avis, com sede na Rua dos Calados, Freguesia 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 

social. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do Rancho. 

 

 

4.2 – AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL/ISENÇÃO 

DAS TAXAS MUNICIPAIS            

Da Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural, com sede na Praça Serpa Pinto, 

n.º 11, Freguesia e Município de Avis, a requerer a isenção total das taxas municipais, dado que 

todos os eventos que realiza são de cariz social. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da 

Associação. 

O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira não participou nesta deliberação por se ter 

declarado legalmente impedido de o fazer. 

 

 

4.3 – OBRAS/PROJETO DE ARQUITETURA - INDEFERIDO     

O Senhor Presidente informou que foi indeferido o pedido de aprovação de projeto de 

arquitetura ao munícipe abaixo descrito: 

4.3.1. João Pedro de Almeida e Sousa Tenreiro, referente a construção de tanque no 

Largo Sérgio de Castro, n.º 1, Freguesia de Avis - P.º N.º 04/2016 – área com Plano de Pormenor. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 



4.4 – OBRAS/APROVAÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE LICENÇAS     

O Senhor Presidente informou que foi deferido o projeto de alteração e concessão do 

alvará de licença de construção, abaixo descrito: 

4.4.1. Elaia Lagar - Produção de Azeite, Lda., referente a alteração de edifício sito em 

Painho, Freguesia de Avis - P.º N.º 05/2016 – área com Plano Diretor Municipal. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.5 – OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO     

O Senhor Presidente informou que foram deferidos os pedidos de legalização dos 

processos apresentados pelos munícipes abaixo descritos: 

4.5.1. Pedro António Carrilho Filipe, referente a legalização de obras efetuadas no prédio 

sito na Rua dos Muros, n.º 22, Freguesia de Avis - P.º N.º 08/2016 – área com Plano de Pormenor; 

4.5.2. Nuno Penela dos Santos Cardoso, referente a legalização de obras efetuadas no 

prédio sito na Courela da Fonte, Freguesia de Figueira e Barros - P.º N.º 08/2016 – área com 

Plano Diretor Municipal; 

4.5.3. Jorge Manuel Nogueira de Sousa Rodrigues, referente a legalização de obras 

efetuadas no prédio sito na Courela da Albufeira (aos Covões), Freguesia de Alcórrego - P.º N.º 

06/2016 – área com Plano Diretor Municipal; 

4.5.4. Maria Alice Martins Pires, referente a legalização de obras efetuadas no prédio sito 

na Rua António Barradas de Carvalho, n.º 32, Freguesia de Valongo - P.º N.º 09/2016 – área 

com Plano Diretor Municipal. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.6 – 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: 

4.6.1. Samarruda - Sociedade Agrícola, Lda., referente a construção de moradia sita na 

Herdade de Fonte Ferreira de Baixo, Freguesia de Avis - P.º N.º 02/2016 – área com Plano 

Diretor Municipal. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 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 237/2016 – Helder Joaquim Carapinha Cartas - Aquisição de 22 placas gravadas 

com estojo; 

- P.º N.º 238/2016 – Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo - Inscrição na ação de 

formação “SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública”; 

- P.º N.º 239/2016 – D. Costa - Peças e Equipamentos Rolantes, S.A. - Aquisição de 1 

farolim de piscas; 

- P.º N.º 240/2016 – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Moravis, CRL - Aquisição de 1 

livro de cheques; 

- P.º N.º 241/2016 – Caixa Geral de Depósitos - Aquisição de 3 livros de cheques; 

- P.º N.º 242/2016 – Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda. - Reparação da 

varredoura; 



- P.º N.º 243/2016 – Algures, Coletivo de Criação Artística - Associação Cultural - 

Espetáculo Versão B “Lado B - Levantei-me do chão”; 

- P.º N.º 244/2016 – Sociedade Portuguesa de Autores - Direitos de autor; 

- P.º N.º 245/2016 – RDO - Rodoviária do Oeste, Lda. - Aluguer de autocarro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.   

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 34.379,04€ 

(trinta e quatro mil, trezentos e setenta e nove euros e quatro cêntimos).   

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 210.147,94€ 

(duzentos e dez mil, cento e quarenta e sete euros e noventa e quatro cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

  

8 – DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO   

Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente Informação da Técnico Superior, 

Dulcínia Pereira, comunicando que chegou à Biblioteca Municipal “José Saramago”, entre os 

meses de Janeiro e Setembro de 2016, em forma de proposta de doação, 803 livros e 28 filmes 

em DVD. A saber: 

- Ana Augusto (Avis) – 6 livros; 

- Ana Salvaterra (Avis) – 9 livros; 

- Ao pé das Letras Distribuidora (Vila Nova da Barquinha) – 4 livros; 

- Ana Rosado (Avis) – 18 livros; 

- Fátima Whitaker (Casas Altas) – 275 livros; 

- Gabriela Canavilhas (Avis) – 108 livros; 

- Hélder Cartas (Avis) – 17 livros; 

- Jorge Nunes (Avis) 1 livro; 

- Maria Arlette Paiva (Avis) – 19 livros; 

- Maria Ivone Maia (Linda-a-Velha) – 132 livros; 

- Nuno Sequeira (Figueira e Barros) – 28 livros; 

- Ricardo Calhau (Benavila) – 1 livro; 

- Rita Varela (Avis) – 84 livros. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar as doações a benefício 

de inventário, e que as obras referidas passem a integrar o acervo documental da Biblioteca 

Municipal, enquadrando-se estas doações no disposto na alínea j), do artigo trigésimo terceiro, 

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

 

 

 9 – EMPREITADA DE “ESPAÇO VERDE DE ENQUADRAMENTO DO PPHE1 - 

VILA DE AVIS”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES   

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

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Constradas - Estradas e Construção 

Civil, S.A., adjudicatária da empreitada de “Espaço Verde de Enquadramento do PPHE1 - Vila 

de Avis”, requereu a liberação das cauções prestadas, no âmbito do contrato respetivo.  



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial 

das cauções no valor de 15%, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito. 

 

 

 10 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA PORTAS DE ÉVORA, 12, EM AVIS    

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

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que, em cumprimento da deliberação tomada na 

reunião da Câmara Municipal de 23 de Março de 2016, foi efetuada vistoria ao edifício sito na 

Rua Portas de Évora, 12, em Avis, com vista a verificar as condições de segurança e salubridade 

respetivas. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar a execução das 

obras de conservação necessárias, no prazo de 3 meses. 

 

 

11 – RUI VACAS DE CARVALHO/DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE        

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

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que foi efetuada a audiência prévia ao interessado, 

Rui Vacas de Carvalho, não tendo sido dado resposta ao teor da mesma. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

pedido de licenciamento relativamente a recuperação de edifício para habitação, em Monte 

Branco - Valongo, por falta de entrega dos projetos de especialidade. 

 

 

      12 – PROGRAMA ECO-ESCOLAS E PARCERIA ABAE/MUNICÍPIO DE AVIS     

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

Urbanismo e Serviços Urbanos para que o Município de Avis integre a parceria 

ABAE/Município de Avis, para vigorar no ano letivo de 2016/2017, no âmbito do Programa 

Eco-Escolas, com uma contribuição de 70,00€ pela inscrição da Escola Básica 2,3 Mestre de 

Avis.  

 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, subscrever a Parceria 

ABAE/Município de Avis 2016/2017, assim como a Declaração do Município de compromisso 

com o Programa Eco-Escolas. 

 

 

     13 – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2017    

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta da Chefe de Divisão Municipal, Ana Balão, 

a exercer atividade na Divisão de Desenvolvimento Sociocultural e Turismo, para que o 

Município de Avis participe na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a decorrer de 15 a 19 de 

Março de 2017, em Lisboa, através da integração no espaço da Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo e Ribatejo (ERT), cujo custo de participação é de 1450,00€, além da reserva de um lugar 

de estacionamento, no valor de 64,02€. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas 

apresentadas.  

 

 

    14 – PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS 

AOS BOMBEIROS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS AVISENSES     

Pelo Senhor Vereador António Luís Marques foi presente proposta 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 Regulamento aplica-se a todos os elementos pertencentes ao corpo de bombeiros 

voluntários da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Avisenses. 

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

Regulamento apresentada, devendo a mesma ser submetida a consulta pública, para os devidos 

efeitos legais.  

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

impedido de o fazer. 

 

 

C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

Não houve público presente na reunião. 

 

 

D) APROVAÇÃO EM MINUTA 

Foi deliberado, por unanimidade, no final da reunião, aprovar em minuta, os seguintes 

pontos da ata: B)3, alíneas d), h), i), k), n); B)12 e B)14.  

 

 

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

eram quinze horas e trinta 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.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


