ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA NO DIA OITO DE SETEMBRO
DE DOIS MIL E VINTE E UM

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de Reuniões
do Edifício Sede 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 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 (25/08/2021);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) VEREADOR ANTÓNIO MARQUES: FÉRIAS;
b) MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR: PEDIDO DE APOIO NA
DISPONIBILIZAÇÃO DE DIRIGENTE PARA CONSTITUIÇÃO DE JÚRI;
c) QUERCUS/NÚCLEO REGIONAL DE PORTALEGRE: ATIVIDADE
“CANOAGEM NA RIBEIRA DE SEDA”/PEDIDO DE APOIO;
d) GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA DESCENTRALIZAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS
AUTARQUIAS LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS/PEDIDO DE
INFORMAÇÃO;
e) CIMAA: PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA NOS
TRANSPORTES PÚBLICOS;
f) ADERAVIS/AVISEGUE-TE CLDS-4G: PEDIDO DE TRANSPORTE;
g) FUNDAÇÃO CASA DE REPOUSO D. MARIA MAGDALENA GODINHO
D’ABREU: AGRADECIMENTO;
h) CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLETIVIDADES DE CULTURA,
RECREIO E DESPORTO: AS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 26 DE SETEMBRO E O
MOVIMENTO ASSOCIATIVO POPULAR;
4. REQUERIMENTOS:
4.1. FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE
ALCÓRREGO/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS;
5. AJUSTES DIRETOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;
8. EMPREITADA DO PLANO DE VALORIZAÇÃO DO CLUBE NÁUTICO PROJETO DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES À PRÁTICA DE DESPORTOS
NÁUTICOS/RELATÓRIO;
9. CANDIDATURAS CEI;
10. CONTRATOS NOS - MARANHÃO E BENAVILA.

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 – FALTA JUSTIFICADA
Faltou a esta reunião o Senhor Vereador, António Luís Marques, por se encontrar de
férias.
2 – ESCOLA BÁSICA MESTRE DE AVIS
A Senhora Vereadora Ana Luísa Varela perguntou, uma vez que se vai iniciar um novo
ano escolar, como está a situação da escola nova?
O Senhor Presidente informou que da parte do Município encontra-se tudo concluído,
estando em curso a alteração do termo de aceitação e a aguardar-se o reforço de verbas por parte
do Ministério da Educação.

B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião anterior.
O Senhor Vereador, Manuel João Casaca Ribeiro, não participou na aprovação da ata por
não ter estado presente na reunião em causa (n.º 3, do artigo 34.º, do Código do Procedimento
Administrativo).
2 – RESUMO DIÁRIO
Foi presente, para conhecimento, o resumo diário do dia três de setembro de dois mil e
vinte e um que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................ 2.051.462,68€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.302,00€
- Em cofre ........................................................................................................... 1.527,97€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Uma carta do Senhor Vereador, António Luís Marques, a informar que se encontra de
férias no período de 30 de agosto a 17 de setembro de 2021.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

b) Um oficio do Município de Ponte de Sor a solicitar autorização para que Joaquim
Monteiro, Diretor do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos possa integrar o

júri em procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau Diretor de Departamento de Ordenamento do Território, Obras e Ambiente.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização
concedida por parte do Senhor Presidente.

c) Uma comunicação do Núcleo Regional de Portalegre da Quercus - Associação
Nacional de Conservação da Natureza a solicitar o seguinte apoio para a realização da atividade
“Canoagem na Ribeira de Seda”, no próximo dia 28 de agosto: cedência de todos os caiaques
disponíveis e respetivas pagaias e coletes, veículo (camioneta/camião) e motorista para o
transporte do material, bem como de uma carrinha de 9 lugares com motorista.
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, 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 do Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local a
comunicar que, à exceção da saúde, educação e ação social, todas as competências previstas na
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, se consideram transferidas para os municípios a partir de 1 de
janeiro de 2021. Em algumas áreas, por força dos respetivos diplomas setoriais, o exercício das
mesmas está condicionado à concretização de acordos, autos, comissões, relatórios. Por seu
turno, há competências que se transferiram sem dependência de qualquer procedimento formal,
encontrando-se na esfera municipal desde 1 de janeiro do corrente ano.
Solicitam, ao abrigo do princípio da colaboração entre entidades públicas, informação
quanto ao efetivo exercício das competências transferidas, nos termos legais.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o assunto para análise
e parecer do Consultor Jurídico do Município, a fim de se dar resposta ao solicitado.

e) Uma comunicação da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo a comunicar que
o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro que estabelece o regime jurídico do Programa de
Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos coletivos de passageiros, obriga a
uma comparticipação mínima dos municípios. Neste sentido, vêm solicitar o envio do respetivo
compromisso, no valor de 3.499,00€ (20% da verba transferida pelo Estado, em 2021 e nos anos
seguintes).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder em conformidade
com o solicitado.

f) Uma comunicação de ADERAVIS/AviSegue-te CLDS-4G a solicitar, no âmbito da
Atividade 13, a disponibilidade de transporte de alguns móveis para Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar mais informações à
ADERAVIS/AviSegue-te CLDS-4G sobre este pedido de transporte.
g) Um ofício da Fundação Casa de Repouso D. Maria Magdalena Godinho d’Abreu a
agradecer o apoio financeiro disponibilizado recentemente.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

h) Uma comunicação da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio
e Desporto a comunicar que vem tomar posição sobre as eleições autárquicas de 26 de setembro
por entender que os dirigentes associativos são altamente qualificados para assumir
responsabilidades ao nível do poder local autárquico.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4 – REQUERIMENTOS
4.1 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE
ALCÓRREGO/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS
Da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Alcórrego, com sede na Rua Miguel
Bombarda, n.º 5, Freguesia e Município de Avis, a requerer a isenção total das taxas municipais,
uma vez que é uma entidade sem fins lucrativos e se reveste de cariz social.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da Fábrica da
Igreja, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 17.º, do Regulamento Geral de Taxas
Municipais.
5 – AJUSTES DIRETOS
Não foram presentes os ajustes diretos realizados no período correspondente.
6 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 5.973,15€
(cinco mil, novecentos e setenta e três euros e quinze cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 131.766,73€
(cento e trinta e um mil, setecentos e sessenta e seis euros e setenta e três cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
8 – EMPREITADA DO PLANO DE VALORIZAÇÃO DO CLUBE NÁUTICO PROJETO DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES À PRÁTICA DE DESPORTOS
NÁUTICOS/RELATÓRIO
Pelo Senhor Presidente foi presente relatório (artigo 146.º do Código dos Contratos
Públicos) da empreitada em título, elaborado pelo júri do procedimento, o qual exclui a única
proposta apresentada (não apresenta todos os documentos), não havendo, assim, lugar a
adjudicação, extinguindo-se o procedimento.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não adjudicar a empreitada do
Plano de Valorização do Clube Náutico - Projeto de Melhoria das Condições à Prática de
Desportos Náuticos a Oliveiras S.A., bem como revogar a decisão de contratar, devendo o
concorrente ser notificado da não adjudicação.
9 – CANDIDATURAS CEI

Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Anabela Pires, a
comunicar que existe a possibilidade de se fazer candidaturas para Contrato Emprego Inserção
(desempregados beneficiários do subsídio de desemprego), através do IEFP.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a apresentação de
seis candidaturas e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de
autorização da assunção dos encargos plurianuais.
10 – CONTRATOS NOS - MARANHÃO E BENAVILA
Pelo Senhor Presidente foi presente informação/proposta da Técnico Superior, Cristina
Carneiro, a comunicar que a NOS veio solicitar, à semelhança do que aconteceu com o contrato
de Maranhão, um aumento de área para o site de Benavila, passando de uma área com 7m2 para
uma área com 50m2 e, consequente, aumento no valor da renda, passando de 250,00€ para
750,00€. Caso o Município assim o entenda, este aditamento só deverá ser feito após o pedido
de licenciamento do aumento de área estar concluído.
No que diz respeito à cedência da posição contratual, e, tendo em conta o parecer jurídico
do Dr. António Danado, apenas existe uma alteração da designação do contraente.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada e autorizar a cedência da posição contratual, para os contratos de Maranhão e de
Benavila da NOS TOWERING, S.A. para a ON TOWER PORTUGAL, S.A..

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, o seguinte
ponto da ata: B)9.

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 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.

