ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE
MARÇO DE DOIS MIL E DEZANOVE

Aos vinte e sete dias do mês de Março do ano de dois mil e dezanove, 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 Vice-Presidente, António
Luís Marques, e com a presença dos Senhores Vereadores, Inês Filipe Pereira da Fonseca, Ana
Luísa de Almeida Martins Varela e Manuel João Casaca Ribeiro, com a seguinte ordem do dia:

A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.
B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (13/03/2019);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) ASRPICA: 25.º ANIVERSÁRIO;
b) ASRPICA: PEDIDO DE APARELHAGEM DE SOM;
c) ASRPICA: PEDIDO DO PAVILHÃO MULTIUSOS;
d) CPCJ AVIS: PEDIDO DE CEDÊNCIA DE SALA;
e) ELENCOBRIGATÓRIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: PEDIDO DO
AUDITÓRIO MUNICIPAL;
f) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÓCIO-CULTURAL DE ALDEIA VELHA:
PEDIDO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE PROSPETOS;
g) COMISSÃO DE FREGUESIA DE BENAVILA DO PCP: PEDIDO DO
PAVILHÃO MULTIUSOS;
h) SOPESCA: PEDIDO DO ESPAÇO JUNTO AO MERCADO;
i) JOÃO MILHEIRAS: PEDIDOS DO HANGAR DO CLUBE NÁUTICO;
j) CCDTCMA: PEDIDO DE APARTAMENTO;
k) ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PORTALEGRE: SUPER TAÇA DE
SENIORES FEMININOS E DE INICIADOS MASCULINOS DE FUTSAL;
l) MUNICÍPIO DE PORTEL: PEDIDO PARA COLOCAÇÃO DE PENDÕES;
m) CRCPCOMAUT ESTREMOZ: DIREITO DE PREFERÊNCIA;
n) CRCPNCOM SOUSEL: DIREITO DE PREFERÊNCIA;
o) ASSOCIAÇÃO DE RESISTÊNCIA EQUESTRE PORTUGUESA:
CAMPEONATO NACIONAL DE PROMOÇÃO DE RESISTÊNCIA EQUESTRE;
p) BALGARPIR: TRAVELER’S EVENT 2019;
q) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: PEDIDO DE TRANSPORTE;
r) COMISSÃO PROMOTORA DE AMALENTEJO: PLATAFORMA ALENTEJO
NA ESTRATÉGIA INTEGRADA DE ACESSIBILIDADE SUSTENTÁVEL DO ALENTEJO
NAS LIGAÇÕES NACIONAL E INTERNACIONAL;
4. REQUERIMENTOS:
4.1. JOSÉ HENRIQUE COUTINHO BOLETO VARELA/PROPRIEDADE
HORIZONTAL/ISENÇÃO DE TAXAS;
4.2. OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO
- FLORBELA DE AZEVEDO SARAIVA;

- ADÍLIA MATONO VARELA;
4.3. OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO
- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE BENAVILA;
- MARIA DAS MERCEDES ESQUÍVEL;
- ANA MARGARIDA DE CARVALHO NOGUEIRA;
- FERNANDO JOSÉ MARTINS;
4.4. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- JOAQUIM GUALDINO DUARTE;
- MARIA ANTÓNIA DA COSTA;
- MARIA ALICE PIRES;
- MARIA ALICE PIRES;
- SAMARRUDA - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.;
5. AJUSTES DIRETOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;
8. ÂNGELO PACIÊNCIA/OBRAS DE ARTE;
9. DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ENTRADA GRATUITA NO GINÁSIO MUNICIPAL;
10. CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”/PROGRAMA DE APOIO A
ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL;
11. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA JOÃO DE DEUS, N.º 28, EM ERVEDAL;
12. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DR. MANUEL D’ARRIAGA, N.º 6, EM
AVIS;
13. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DA ESCOLA VELHA, N.º 1, EM
VALONGO.
C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO.

Declarada aberta a reunião pelo Senhor Vice-Presidente, foram tratados os seguintes
assuntos:

A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1 – FALTA JUSTIFICADA
Faltou a esta reunião o Senhor Presidente, Nuno Paulo Augusto da Silva, por se encontrar
a resolver questões inerentes ao Município.

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 dois de Março de dois
mil e dezanove que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................ 1.222.007,35€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 5.850,00€

- Em cofre .............................................................................................................. 825,65€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Duas cartas da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas
e Idosos do Concelho de Avis solicitando autorização para realizar o almoço do seu 25.º
aniversário no Pavilhão Multiusos de Benavila, no próximo dia 4 de Abril, e convidando o
Executivo a participar nesta iniciativa.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ceder
o Pavilhão Multiusos, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do
artigo trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo
à Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

b) Uma carta da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas
e Idosos do Concelho de Avis solicitando a cedência da aparelhagem de som para facilitar os
trabalhos na reunião da Assembleia Geral, a realizar no próximo dia 28 de Março.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o equipamento
solicitado, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

c) Uma carta da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas
e Idosos do Concelho de Avis/Núcleo de Benavila solicitando a cedência do Pavilhão Multiusos
de Benavila para realizar os almoços de confraternização dos seus associados, nos dias 25 de
Abril e 1 de Maio de 2019.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Pavilhão à Associação,
nos dias solicitados, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

d) Um ofício da CPCJ de Avis - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens solicitando
a cedência de uma sala (se possível com quadro branco e mesas) para a concretização do
workshop com o tema “Aplicação Informática”, no dia 26 de Março, com a participação prevista
de 25 pessoas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência de sala da
Biblioteca Municipal, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do
artigo trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo
à Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

e) Um ofício da Elencobrigatório - Associação Cultural solicitando a cedência do
Auditório Municipal e técnicos para os dias 05 e 06 de Abril de 2019, para montagem de cenário
e apresentação da nova peça de teatro do grupo “Somos Nós”.

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, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

f) Um ofício da Associação Desportiva Sócio-Cultural de Aldeia Velha solicitando a
elaboração e impressão de 12 prospetos A3, alusivos ao Baile da Pinha, a realizar no dia 20 de
Abril.
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,
do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei número setenta e
cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

g) Uma comunicação da Comissão de Freguesia de Benavila do PCP solicitando a
cedência das instalações do Pavilhão Multiusos de Benavila, para o dia 17 de Março.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do
Pavilhão, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo
terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei número
setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

h) Uma carta de Sopesca solicitando autorização para utilizar o espaço junto ao Mercado,
no dia 24 de Março de 2019, para a realização de um convívio de pesca.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do espaço
solicitado, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

i) Três pedidos de João Carlos Castro Milheiras para utilização das instalações do Hangar
do Clube Náutico, nos dias 02 de Junho, 21 de Julho e 31 de Dezembro de 2019.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Hangar, no dia 02 de
Junho, devendo o interessado proceder ao pagamento do preço devido (150,00€).
Mais deliberou, também por unanimidade, que a cedência do Hangar nos dias 21 de Julho
e 31 de Dezembro ficasse condicionada à realização de obras no espaço.

j) Uma comunicação do CCDTCMA - Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores
da Câmara Municipal de Avis solicitando a cedência de um apartamento, nos dias 5, 6 e 7 de
Julho, para alojar os participantes do Concurso de Pesca Interautarquias.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder um apartamento de
tipologia T0, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea p), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

k) Uma comunicação da AFP - Associação de Futebol de Portalegre apresentando
proposta ao Município de Avis para a organização das finais da Super Taça de Seniores
Femininos e Iniciados Masculinos de Futsal, que se iria realizar no dia 24 de Fevereiro de 2019,
no Pavilhão da Escola Básica Mestre de Avis. Solicitam a atribuição de um apoio financeiro no
valor de 1000.00€ (mil euros) para fazer face aos encargos com este evento:
- Oferta de medalhas para todos os intervenientes;
- Trofeus para as equipas vencedoras;
- Prémio de jogo para árbitros;
- Deslocação da equipa de arbitragem e despesas de representação dos elementos
responsáveis pela organização da final.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor
solicitado, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

l) Uma comunicação do Município de Portel solicitando autorização para colocar
pendões de promoção da XIII edição do Congresso das Açordas 2019, evento que vai organizar
entre 29 e 31 de Março.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização para a
colocação dos pendões.

m) Uma comunicação da CRCPComAut Estremoz - Conservatória do Registo Civil,
Predial, Comercial e Automóvel solicitando que o Município informe se pretende exercer o
direito de preferência relativamente ao prédio urbano sito na Samarra, Freguesia e Município de
Avis, inscrito na matriz sob os artigos 71-C, parte rústico, e 438 urbano, pelo preço de
72.500,00€.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor
Presidente, datado do dia 22 de Março de 2019, de que o Município de Avis não está interessado
no exercício do direito de preferência sobre o prédio em questão.

n) Uma comunicação da CRCPNCom Sousel - Conservatória dos Registos Civil, Predial,
Comercial e Cartório Notarial solicitando que fosse informada se o prédio urbano sito em
Ervedal, Coito da Azinheira do Corvo, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Avis
sob o n.º 701 fração C, está ou não sujeito a direitos de preferência por parte do Município de
Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a CRCPNCom
Sousel que o prédio em causa não está sujeito à pronúncia quanto ao exercício do direito de
preferência por parte do Município de Avis.

o) Uma carta da AREP - Associação de Resistência Equestre Portuguesa propondo a
realização conjunta, no ano de 2019, do campeonato nacional de promoção de resistência
equestre, em Avis, cujas provas terão uma participação direta de 200 pessoas. Para a realização
do evento, será necessária logística, devidamente discriminada em documento enviado, bem
como uma verba aproximada dos 1500,00€.

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
montante de 1500,00€ (mil e quinhentos euros) e conceder os apoios solicitados, enquadrandose os mesmos no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, do RJAL
(Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei número setenta e cinco,
barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

p) O Senhor Vice-Presidente propôs que o Município de Avis, à semelhança dos anos
anteriores, realize, no ano de 2019, o “Traveler’s Event”, uma vez que o evento tem sido muito
importante ao nível da economia local, bem como da promoção e divulgação do território.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente.

q) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando a cedência de
transporte, no dia 02 de Abril de 2019, a Tomar, para 24 participantes.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder, de acordo com a
disponibilidade do Município, o transporte solicitado.

r) Uma carta da Comissão Promotora de AMAlentejo chamando a atenção dos cidadãos
para a importância de assinar a petição pública “Plataforma Alentejo - Estratégia Integrada de
Acessibilidade Sustentável do Alentejo nas ligações Nacional e Internacional”.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

4 – REQUERIMENTOS
4.1 – JOSÉ HENRIQUE COUTINHO BOLETO VARELA/PROPRIEDADE
HORIZONTAL/ISENÇÃO DE TAXAS
De José Henrique Coutinho Boleto Varela, residente na Rua Caminho Horta do Chão, n.º
12, Freguesia e Município de Avis, a requerer, nos termos do artigo 15.º do Regulamento Geral
de Taxas, a isenção ou redução de taxas no valor de 467,20€ (quatrocentos e sessenta e sete euros
e vinte cêntimos) relativamente a uma divisão de prédio em regime de propriedade horizontal,
sito na Antiga Estrada Nacional 243, n.º 24, em Avis, dado que se encontra, tal como a sua
esposa, em situação de desemprego há vários anos, e não possuem outro rendimento.
Sobre este assunto, a ADRH & Associados - Sociedade de Advogados, R.L. emitiu o
seguinte parecer:
“No tocante à questão em apreço, sou de parecer que os factos invocados não poderão
consubstanciar a isenção do pagamento de taxas.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto no
artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, que se procedesse à audiência prévia
do interessado, face ao conteúdo da informação jurídica retro, a qual é suscetível de conduzir ao
indeferimento da pretensão do interessado.
4.2 – OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO
O Senhor Vice-Presidente informou que foram deferidos os pedidos de legalização dos
processos apresentados pelos munícipes abaixo descritos:

4.2.1. Florbela de Azevedo Saraiva, referente à legalização de obras de alteração ao
edifício sito na Rua 25 de Abril, n.º 37, União das Freguesias de Benavila e Valongo (Valongo)
- P.º N.º 13/2018;
4.2.2. Adília Matono Varela, referente à legalização de obras de alteração ao edifício sito
na Rua das Parreiras, n.º 1, União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão (Alcórrego) - P.º N.º
14/2018.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.3 – OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO
O Senhor Vice-Presidente informou que foram deferidos os pedidos de concessão do
alvará das licenças de construção abaixo descritas:
4.3.1. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Benavila referente à conservação da
Capela, sita na Nossa Senhora d’Entre Águas, União das Freguesias de Benavila e Valongo
(Benavila) - P.º N.º 07/2016 – área com Plano Diretor Municipal;
4.3.2. Maria das Mercedes Leote Tavares Esquível, referente à ampliação de moradia,
sita na Courela dos Covões, Art.º 118J, União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão
(Alcórrego) - P.º N.º 04/2017 – área com Plano Diretor Municipal;
4.3.3. Ana Margarida de Carvalho Pereira Loureiro Nogueira, referente à alteração e
ampliação de moradia, sita na Rua Outeiro da Saudade, Freguesia de Avis - P.º N.º 10/2017 área com Plano de Pormenor;
4.3.4. Fernando José Rodrigues Martins, referente à alteração de construção para
habitação unifamiliar, sita na Rua Alves Correia, n.º 44 e 46, União das Freguesias de Benavila
e Valongo (Benavila) - P.º N.º 06/2018 - área com Plano Diretor Municipal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.4 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O Senhor Vice-Presidente informou que foram concedidas as autorizações de utilização
abaixo descritos:
- P.º N.º 16/2018 – Joaquim Gualdino Duarte….…..........................................Habitação;
- P.º N.º 17/2018 – Maria Antónia Conceição Luz da Costa.……....................Habitação;
- P.º N.º 18/2018 – Maria Alice Martins Pires..………………….....................Habitação;
- P.º N.º 19/2018 – Maria Alice Martins Pires ……………................................Arrumos;
- P.º N.º 01/2019 – Samarruda - Sociedade Agrícola, Lda. ……………...........Habitação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
5 – AJUSTES DIRETOS
O Senhor Vice-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 9/2019 – Jorge Fernandes, Lda. - Prestação de serviços na impressão dos boletins
municipais;
- P.º N.º 11/2019 – Divopec, Lda. - Aquisição de materiais para armazém;
- P.º N.º 12/2019 – João Paulo Corado Oliveira - Aluguer de equipamento de som;
- P.º N.º 13/2019 – Carmelo & Aldeagas - Aluguer e manutenção de impressoras e
fotocopiadoras;
- P.º N.º 14/2019 – Tânia Deus Martins - Serviço de Design;

- P.º N.º 15/2019 – Reflexus e Convexus, Lda. - Aquisição de mobiliário para a Casa das
Artes.
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 80/2019 – Empresa Industrial de Pimentão, Lda. - Aquisição de ração para cães
e gatos;
- P.º N.º 81/2019 – AFMM - Supermercados, Lda. – Aquisição de pratos, copos e colheres
em papel - BTL;
- P.º N.º 82/2019 – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Aquisição de livro de cheques;
- P.º N.º 83/2019 – Panificadora Avispão, Lda. - Aquisição de 12 boleimas – “Colóquios
no Convento”;
- P.º N.º 84/2019 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Publicação no Diário da
República – “Regularização de vínculos precários”;
- P.º N.º 85/2019 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Publicação no Diário da
República – “Alteração do PP da Zona HE3 do PU de Avis”;
- P.º N.º 86/2019 – Impritejo, Lda. - Aquisição de autocolantes – Trail Mestre de Avis;
- P.º N.º 87/2019 – EDP Comercial - Fornecimento de energia elétrica para a Casa das
Artes;
- P.º N.º 88/2019 – Crédito Agrícola Seguros - Seguro de responsabilidade civil – Trail
Mestre de Avis;
- P.º N.º 89/2019 – Crédito Agrícola Seguros - Seguro de responsabilidade civil –
Maratona BTT;
- P.º N.º 90/2019 – Filipa Portela - Contratação da soprano Filipa Portela;
- P.º N.º 91/2019 – Inovamus - Aquisição de lona e placas em acrílico – Casa das Artes;
- P.º N.º 92/2019 – ULF Ding - Aluguer de piano – Inauguração da Casa das Artes;
- P.º N.º 93/2019 – YPT - Podcast & Technology, Lda. - Tradução de documentos para
inglês e castelhano – Feira Medieval Ibérica;
- P.º N.º 94/2019 – Impritejo, Lda. - Aquisição de carimbo – EN2;
- P.º N.º 95/2019 – Guarda Nacional Republicana - Patrulhamento – Trail Mestre de
Avis;
- P.º N.º 96/2019 – Guarda Nacional Republicana - Patrulhamento – BTT;
- P.º N.º 97/2019 – Caixa Geral de Depósitos - Aquisição de livros de cheques;
- P.º N.º 98/2019 – Impritejo, Lda. - Aquisição de autocolantes;
- P.º N.º 99/2019 – Energética, Lda. - Aquisição de gasolina;
- P.º N.º 100/2019 – Lufipapel, Lda. - Aquisição de pastas de arquivo específicas para a
CPCJ;
- P.º N.º 101/2019 – Crédito Agrícola Seguros - Seguro de acidentes pessoais “Passeio
botânico habitat ripícola”.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – DESPESAS
O Senhor Vice-Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de
185.189,10€ (cento e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e nove euros e dez cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – PAGAMENTOS

O Senhor Vice-Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de
288.910,53€ (duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e dez euros e cinquenta e três cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
8 – ÂNGELO PACIÊNCIA/OBRAS DE ARTE
O Senhor Vice-Presidente propôs, na sequência de um contacto para a aquisição de três
obras de arte do artista Ângelo Paciência (o qual, em vida, residiu na área do Município de Avis,
onde criou grande parte do seu trabalho artístico), adquirir as mesmas pelo preço de 1500,00€
(mil e quinhentos euros) + IVA.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente.

9 – DIA MUNDIAL DA SAÚDE/ENTRADA GRATUITA NO GINÁSIO MUNICIPAL
Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente proposta da Técnico Superior,
Anabela Pires, para conceder, na sequência da adesão do Município de Avis à Rede Portuguesa
de Municípios Saudáveis, entrada gratuita no Ginásio Municipal, dia 6 de Abril de 2019, a fim
de ser realizada uma atividade para comemorar o Dia Mundial da Saúde e, desta forma, haver
uma maior adesão por parte dos munícipes.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
10 – 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, 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 inscrever dois elementos do Clube no Curso de Treinador de Futsal, o qual decorre de
28 de Janeiro a 30 de Junho, em Évora.
Atendendo ao facto de estarem a decorrer as candidaturas ao Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Associativo para o ano de 2019, quando a candidatura pontual foi entregue, a
Comissão de Análise das Candidaturas propôs que a mesma não fosse admitida.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
11 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA JOÃO DE DEUS, N.º 28, EM ERVEDAL
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente o processo referente ao prédio sito no
n.º 28 da Rua João de Deus, em Ervedal, objeto de vistoria para efeitos de verificação das
condições de segurança e de salubridade.
DELIBERAÇÃO: Face às conclusões do auto de vistoria e de acordo com o disposto no
n.º 2 do artigo 89.º do RJUE, a Câmara deliberou, por unanimidade, determinar a execução de
obras de conservação destinadas à correção das situações identificadas, no prazo de dois meses.
12 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DR. MANUEL D’ARRIAGA, N.º 6, EM
AVIS

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente o processo referente ao prédio sito no
n.º 6 da Rua Dr. Manuel d’Arriaga, em Avis, objeto de vistoria para efeitos de verificação das
condições de segurança e de salubridade.
DELIBERAÇÃO: Face às conclusões do auto de vistoria e de acordo com o disposto no
n.º 2 do artigo 89.º do RJUE, a Câmara deliberou, por unanimidade, determinar a execução de
obras de conservação destinadas à correção das situações identificadas, no prazo de seis meses.
13 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DA ESCOLA VELHA, N.º 1, EM
VALONGO
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente o processo referente ao prédio sito no
n.º 1 da Rua da Escola Velha, em Valongo, objeto de vistoria para efeitos de verificação das
condições de segurança e de salubridade.
DELIBERAÇÃO: Face às conclusões do auto de vistoria e de acordo com o disposto no
n.º 2 do artigo 89.º do RJUE, a Câmara deliberou, por unanimidade, determinar a execução de
obras de conservação destinadas à correção das situações identificadas, no prazo de três meses.

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), e), f), n) e q); B)4, ponto 4.1 e B)9.

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Vice-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 deliberação tomada na primeira reunião da Câmara
Municipal de Avis, realizada no dia vinte e cinco de Outubro de dois mil e dezassete, a lavrei,
subscrevo e assino.

