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

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 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, Inês Filipe Pereira da Fonseca, Ana Luísa de
Almeida Martins Varela, António Luís Marques 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 (13/05/2020);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCÓRREGO E MARANHÃO: PONTE
ROMANA/PEDIDO DE LIMPEZA;
b) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCÓRREGO E MARANHÃO: POSTES DE
ILUMINAÇÃO/PEDIDO DE REATIVAÇÃO;
c) ANA PAULA MARTINS: MERCADO MUNICIPAL/REEMBOLSO E ISENÇÃO
DE RENDA;
d) MARIA DE FÁTIMA CORTES: CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTIGA EN243, N.º 21, EM AVIS/PAGAMENTO FRACIONADO DE DÍVIDA;
e) CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE ÉVORA: TRANSPORTE DE
BENS/FAMÍLIA ANA PIÇARRA, DE ERVEDAL;
f) CIMAA: PLANIFICAÇÃO DOS TESTES COVID-19/PROGRAMA DE
INTERVENÇÃO PREVENTIVA EM LARES DE IDOSOS E LARES RESIDENCIAIS;
g) MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA DA REPÚBLICA DA COMARCA
DE PORTALEGRE/PROCURADORIA DO JUÍZO DE COMPETÊNCIA GENÉRICA DE
FRONTEIRA - SEC INQUÉRITOS: CRIME DE DANO QUALIFICADO;
h) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVIS: AGRADECIMENTO;
i)
SANDRA
SERRÃO:
TRANSPORTE
DOS
ALUNOS
PARA
ESTREMOZ/AGRADECIMENTO;
j) GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: PERGUNTA AO GOVERNO “SOBRE A
REABERTURA DAS SALAS DE PRÉ-ESCOLAR”;
4. REQURTIMENTOS:
4.1. OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO
- MARIA CRISTINA DIAS;
- SAMAPI, CONSULTADORIA E GESTÃO, LDA.;
4.2. OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO
- JOAQUIM CANAS PIÃO;
4.3. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- MARIA MARCELINA SOEIRO;
- MARIANA BENTO DA SILVA;

- AFMM – SUPERMERCADOS, LDA.;
5. AJUSTES DIRETOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;
8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
8.1. MODIFICAÇÃO N.º 22 (REVISÃO);
9. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
10. CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+/CANDIDATURA;
11. PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL 2020;
12. LOTEAMENTO DO AGLOMERADO DO MARANHÃO;
13. 3.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR NA ZONA DE EXPANSÃO
INDUSTRIAL DE AVIS;
14. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019;
15. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS DA 1.ª
QUINZENA DE JUNHO/ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO;
16. COVID-19/DESPACHO;
17. PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DOS LOTES 53 E 47 DO BAIRRO DO
JUNQUILHO, EM ERVEDAL/ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA;
18. PELA DEFESA DO DIREITO AO FUTURO DO NOSSO TERRITÓRIO.
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 – Vereadora Ana Luísa Varela
1.1.1. Rua de Santa Luzia
Chamou a atenção para o estado de conservação da Rua de Santa Luzia que apresenta um
desnível/falha no terreno que poderá ser provocado pelas raízes das figueiras bravas que se
encontram na parte interior do muro que flanqueia um dos lados da mesma.
O Senhor Presidente informou que já esteve prevista uma intervenção/arranjo paisagístico
para a zona que incluía a Rua de Santa Luzia. Referiu que o muro precisa ser intervencionado.
O Diretor de Departamento Municipal, por solicitação do Senhor Presidente, referiu que
o muro não cumpre a sua função e que é muito difícil, tecnicamente, responsabilizar o
proprietário pela reparação do mesmo, acrescentando que esta é uma obra com alguma dimensão.
1.1.2. Dia Mundial da Criança
Foi pensada alguma atividade virtual para o Dia Mundial da Criança? É importante não
deixar passar em branco o dia.
O Senhor Presidente informou que o Dia Mundial da Criança vai ser comemorado, este
ano, com a promoção de atividades digitais, através das redes sociais do Município.
1.1.3. Parque de Campismo
Corre entre os trabalhadores que o Parque de Campismo irá fechar. A acontecer, como
ficará o Protocolo celebrado entre o Município de Avis e o Clube de Campismo de Lisboa?
A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que, no início do mês de março, os
representantes do Clube de Campismo de Lisboa vieram ao edifício sede do Município e

alegaram ter realizado uma série de investimentos que terão melhorado o Parque de Campismo
e que, por isso, estarão com dificuldades financeiras (prejuízo de 30.000,00€). Nessa altura, o
Senhor Presidente perguntou ao CCL se queriam rever o protocolo. Até esta data, o Município
não recebeu resposta, tendo vindo, agora, o CCL entregar o Parque, pelo que, o Município irá
recebê-lo.
1.1.4. Alunos do secundário/Transporte para Estremoz
Agradeceu a resolução célere do pedido de transporte, feito por uma mãe na última
reunião de Câmara, para os alunos, de Avis, do 11.º e 12.º anos que estudam em Estremoz.
O Senhor Presidente informou que o Município fez o transporte dos alunos que estudam
em Estremoz, Portalegre e Ponte de Sor através de carrinhas. Atualmente, de acordo com a
legislação, são os táxis que estão a realizar o transporte, exceto Ponte de Sor cujos alunos são
transportados pela Rodoviária do Alentejo.

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 maio de dois mil
e vinte que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................ 2.204.825,92€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.050,00€
- Em cofre .............................................................................................................. 875,56€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Uma comunicação da União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão solicitando que
o Município de Avis proceda à limpeza da área/zona da ponte romana, em Alcórrego, pois a
mesma encontra-se num estado de muita e densa vegetação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, observados os
condicionalismos legais, proceder à limpeza do local, conforme disponibilidade dos serviços.

b) Uma comunicação da União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão solicitando,
após queixas de residentes em Alcórrego que iniciaram as suas caminhadas noturnas, a
reativação dos postes de iluminação no percurso do olival ao Montinho (o local encontra-se às
escuras) para evitar acidentes.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, iniciar procedimentos com
vista à reativação da ligação aos postes de iluminação.

c) Uma comunicação de Ana Paula Martins informando que, devido à atual pandemia,
encerrou a loja situada no Mercado Municipal, no dia 13 de março. Como já tinha efetuado o

pagamento da renda, solicita o reembolso do tempo que esteve encerrada, bem como a isenção
relativa a abril por ter estado todo o mês com a loja fechada.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, na sequência do despacho do
Presidente da Câmara Municipal, datado de 20 de março de 2020, reembolsar a interessada do
valor proporcional correspondente aos dias que o espaço esteve encerrado, em março, e isentar
o pagamento da renda, em abril.

d) Uma carta de Maria de Fátima Costa Cortes a comunicar, relativamente ao contrato
de arrendamento do imóvel sito na Antiga EN243, n.º 21, em Avis, que aceita o valor atribuído,
comprometendo-se a fazer o pagamento fracionado da dívida (5,00€/mês) juntamente com o
valor da renda mensal e, se, as suas filhas ajudarem, entregava, também, esse valor até o
montante estar liquidado na totalidade.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não aceitar o proposto,
formulando uma proposta alternativa a elaborar e aprovar posteriormente pela Câmara
Municipal.

e) Uma comunicação da Cáritas Arquidiocesana de Évora informando, conforme
conversa telefónica, que a recolha e entrega dos bens que doou à família de Ana Piçarra, de
Ervedal, ficou agendada para o dia 14 de maio (um frigorífico, um fogão, uma cama e um
colchão, um móvel sapateira e duas mesas de cabeceira).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência de
transporte, em virtude de o Senhor Presidente ter informado que o mesmo já havia sido efetuado.

f) Uma comunicação da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo remetendo
planificação atualizada, à data, dos testes Covid-19 a aplicar nas estruturas residenciais para
pessoas idosas (lares de idosos) e lares residenciais do território do Alto Alentejo.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

g) 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 ofendido, de que foi proferido despacho de
arquivamento no inquérito (processo: 40/20.3GAAVS - no dia 13/04/2020, desconhecidos
vandalizaram o monumento de homenagem aos Bombeiros Voluntários de Avis, causando um
prejuízo de cerca de 1.890,00€).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

h) Um ofício da Santa Casa da Misericórdia de Avis agradecendo a oferta efetuada pelo
Município de Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

i) Uma comunicação de Sandra Serrão agradecendo o facto do Município ter assegurado
o transporte dos alunos do 11.º e do 12.º anos de Avis que estudam na Escola Secundária da
Rainha Santa Isabel, em Estremoz.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

j) Uma comunicação do Grupo Parlamentar do PCP enviando pergunta apresentada ao
Governo “sobre a reabertura das salas de educação pré-escolar”.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4 – REQUERIMENTOS
4.1 – OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO
A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que foram deferidos os pedidos de
concessão do alvará das licenças de construção abaixo descritas:
4.1.1. Maria Cristina Varela de Oliveira Dias referente à ampliação de uma moradia, sita
no Monte das Mogueiras, Freguesia de Avis - P.º N.º 17/2018;
4.1.2. SAMAPI, Consultadoria e Gestão, Lda. referente à construção de uma moradia
unifamiliar, sita na Rua Simão Teles Varela, n.º 3, Freguesia de Avis - P.º N.º 16/2019.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.2 – OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO
A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que foi deferido o pedido de legalização do
processo apresentado pelo munícipe abaixo descrito:
4.2.1. Joaquim Canas Pião referente à legalização de anexo na moradia sita na Rua
Combatentes do Ultramar, n.º 61, Freguesia de Avis - P.º N.º 10/2020.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.3 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O Senhor Presidente informou que foram concedidas as autorizações de utilização abaixo
descritas:
- P.º N.º 11/2019 – Maria Marcelina Canas Soeiro............................................Habitação;
- P.º N.º 05/2020 – Mariana Lúcia Bento da Silva………………………….....Habitação;
- P.º N.º 03/2020 – AFMM – Supermercados, Lda…………................Apoio agricultura.
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 18/2020 – Imporquímica, S.A. - Aquisição de álcool gel (Covid-19).
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 85/2020 – Sepal, Lda. - Aquisição de herbicida, luvas nitrilo e botas de borracha;
- P.º N.º 86/2020 – Unilubes, Lda. - Aquisição de óleo específico para hidráulico (68);
- P.º N.º 87/2020 – António Simão Regouga Prates - Inspeção e recarga de extintores;
- P.º N.º 88/2020 – Medidata, S.A. - Aquisição de aplicação – Contratação pública.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

6 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 26.014,71€
(vinte e seis mil, catorze euros e setenta e um cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 314.967,46€
(trezentos e catorze mil, novecentos e sessenta e sete euros e quarenta e seis cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta de revisão:
- Modificação número vinte e quatro, revisão ao plano de investimentos número um, no
valor de 100.000,00€ (cem mil euros).
O Senhor Presidente referiu que, embora a modificação (revisão), à data da elaboração da
ordem do dia, tivesse o número 22, na presente data, o seu número é o 24.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de revisão
apresentada pelo Senhor Presidente e remeter a mesma à próxima sessão da Assembleia
Municipal.
9 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada, à Assembleia Municipal, a ratificação
da assunção dos encargos plurianuais relativamente à celebração dos seguintes contratos de
prestação de serviços:
- Aquisição de serviços para transporte de monstros e verdes, por 24 meses;
- Aquisição de serviços para transporte de resíduos de construção e demolição, por 24
meses;
- Acesso à base de dados jurídicos, por 36 meses;
- Aluguer de autocarros para realização de até 60.000km, por 36 meses.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
10 – CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+/CANDIDATURA
Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Anabela Pires, a
comunicar que existe a possibilidade de fazer candidaturas para CEI+ (Contrato Emprego
Inserção+ para desempregados beneficiários do rendimento social de inserção), através do IEFP.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a apresentação de
uma candidatura (uma vaga) e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para
efeitos de autorização da assunção dos encargos plurianuais.
11 – PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL 2020
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte informação/proposta elaborada pelo
Técnico Superior Rui Garcia:

“- Como a declaração de Estado de Emergência em Portugal, devido à pandemia de
COVID-19, inviabilizou o funcionamento de alguns serviços, bem como a realização de reuniões
presenciais, nomeadamente das Comissões Municipais de Defesa da Floresta (CMDF), no
âmbito da aprovação dos Planos Operacionais Municipais (POM), e dado que o prazo para a
realização das mesmas seria até dia 30 de abril;
- O ponto 4, do artigo 35.º-D do Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio diz “Na ausência
de Plano Operacional Municipal de Defesa da Floresta aprovado para o ano de 2020, mantémse em vigor o plano aprovado em 2019, devendo este ser atualizado mediante deliberação da
câmara municipal até 31 de maio de 2020 e comunicado aos membros que integram a Comissão
Municipal de Defesa da Floresta”. …”
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
12 – LOTEAMENTO DO AGLOMERADO DO MARANHÃO
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente o Relatório da Discussão Pública do
Loteamento do Aglomerado do Maranhão.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Loteamento do
Aglomerado do Maranhão e o respetivo Regulamento.
13 – 3.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR NA ZONA DE EXPANSÃO
INDUSTRIAL DE AVIS
O Senhor Presidente propôs que este ponto fosse presente em próxima reunião.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
14 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019
Pelo Senhor Presidente foram presentes os documentos legalmente previstos para a
Prestação de Contas, tendo feito um resumo dos mesmos.
A Senhora Vereadora Ana Luísa Varela referiu que há aspetos positivos a assinalar como,
por exemplo, o facto de o prazo médio de pagamento aos fornecedores ser de 15 dias. No entanto,
existe um peso excessivo de pessoal e este é um problema que deveria ser resolvido.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora
Vereadora Ana Luísa Varela, aprovar a Prestação de Contas do ano de 2019, devendo a mesma
ser presente para apreciação na próxima sessão da Assembleia Municipal.
15 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS DA 1.ª
QUINZENA DE JUNHO/ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO
Tendo em conta que a reunião da Câmara Municipal a realizar na primeira quinzena do
mês de junho coincide com um feriado (dia 10), o Senhor Presidente propôs que a mesma se
realizasse no dia 9 do referido mês.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
16 – COVID-19/DESPACHO

O Senhor Presidente informou que na reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 08
de abril de 2020 (ponto 11), o título do despacho, por si exarado, em 20 de março, não está
completo, pelo que, propôs que o mesmo fosse retificado: onde se lê “COVID-19: Medidas
Preventivas, em 20 de março de 2020”, deve ler-se “COVID-19: Medidas Preventivas/Apoio
Económico-Sociais, em 20 de março de 2020”.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
17 – PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DOS LOTES 53 E 47 DO BAIRRO DO
JUNQUILHO, EM ERVEDAL/ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA
Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Cristina Carneiro,
a comunicar que, no passado dia 11 de março decorreu o ato público do procedimento em título,
do qual foi lavrada ata pela comissão respetiva, tendo o concorrente, Sociedade Agrícola de
Granel e Mestiços, Lda., entregue todos os documentos exigidos pelo programa de concurso,
pelo que, reúne condições para que se possa adjudicar definitivamente o lote 47, ao qual
concorreu.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da informação
prestada, adjudicar definitivamente o lote 47 à Sociedade Agrícola de Granel e Mestiços, Lda.,
pelo valor de 1505,00€ (mil quinhentos e cinco euros) e demais condições constantes do
procedimento.
18 – PELA DEFESA DO DIREITO AO FUTURO DO NOSSO TERRITÓRIO
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente a seguinte proposta:
“Nos últimos anos, o Concelho de Avis tem sido confrontado com o surgimento de
grandes áreas de olival intensivo e superintensivo, sem que a Câmara Municipal tenha tido
alguma intervenção ou oportunidade para se pronunciar, porque a legislação não o exige.
São cerca de 2604 hectares, com grande incidência na envolvente da Albufeira do
Maranhão, que têm provocado uma profunda alteração da paisagem e consumido grandes
quantidades de água desta reserva. Acresce a isto o facto da agricultura em regime intensivo e
superintensivo utilizar pesticidas, antibióticos e fertilizantes para rentabilizar a sua produção. A
aplicação destes produtos em áreas tão extensas nas proximidades da Albufeira do Maranhão
levanta muitas dúvidas sobre a qualidade da água desta albufeira.
Nos últimos dias, o Município de Avis tem sido confrontado com queixas de vários
munícipes sobre manchas azuladas na água que foram identificadas pela Autoridade de Saúde
como cianobactérias, resultantes da fertilização dos terrenos envolventes à albufeira.
A Barragem do Maranhão foi construída para rega e para consumo humano, ainda que
esta última função não tenha sido efetivada. Contudo, este espelho de água tem vindo a ser
utilizado para lazer e desporto, nomeadamente, para a prática de remo, canoagem, pesca, entre
outros. Nas últimas décadas, o concelho de Avis foi descoberto pelos atletas medalhados e
campeões do mundo destas modalidades, e mais recentemente por nadadores de águas abertas,
o que tem potenciado o surgimento de um segmento de turismo desportivo valorizando muito
este território e a sua economia. Este espelho de água chegou a ser votado como o melhor local
do mundo para a prática de remo, resultante das características específicas desta albufeira em
que a existência de dois cursos de água permitem a prática desportiva durante todo o ano.
A isto, o Município de Avis tem respondido com investimento nesta área, apoiando clubes
e associações na prática destas modalidades, organizando provas e estágios. Em estreita
colaboração com o Agrupamento de Escolas de Avis, o Município apoia o Centro de Formação
Desportiva de Remo que tem permitido que os alunos aprendam e desenvolvam esta modalidade.

A plantação generalizada do olival intensivo não traz grande valor económico ao
território, se comparada com a área de solo ocupada, mas está a colocar em causa a qualidade da
água da albufeira e com isto a comprometer o futuro de várias atividades económicas que
exploram a sua vertente lúdica.
Neste sentido, e de modo a ser acautelados os impactes que se começam a manifestar, na
conservação do solo, na qualidade da água superficial e subterrânea, na saúde humana, na perda
de biodiversidade e de algum modo também na perda da identidade regional, a Câmara
Municipal de Avis reunida a 27 de maio de 2020 deliberou:
1. Solicitar a intervenção da Direção Regional da Agricultura, da Agência Portuguesa do
Ambiente e da Administração da Região Hidrográfica do Tejo para que sejam tomadas as
medidas necessárias com vista a retirar a área de olival plantado junto às margens da albufeira
de forma a conseguir reverter esta situação;
2. Solicitar a intervenção da Direção Regional da Agricultura, da Agência Portuguesa do
Ambiente e da Administração da Região Hidrográfica do Tejo para que se altere a forma como
se processa o licenciamento e a fiscalização da plantação de culturas intensivas e na
monitorização da aplicação de pesticidas e fertilizantes;
3. Solicitar à CCDR do Alentejo a definição de Medidas Preventivas no âmbito da Revisão
do Plano Diretor Municipal de Avis que permitam impedir a plantação de culturas intensivas em
áreas de sensibilidade e valor ecológico, na área envolvente à Albufeira do Maranhão e no
restante território bem como na envolvente dos aglomerados urbanos.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca.

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)8; B)10; B)11; B)14; B)15 e B)18.

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

