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

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 António Luís Marques, 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 (28/07/2021);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) PRESIDENTE NUNO SILVA: FÉRIAS;
b) VEREADORA INÊS FONSECA: FÉRIAS;
c) VEREADOR MANUEL RIBEIRO: FÉRIAS;
d) FREGUESIA DE FIGUEIRA E BARROS: PEDIDO DE CEDÊNCIA DE
CARRINHA;
e) MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE: PEDIDO DE APOIO NA
DISPONIBILIZAÇÃO DE DIRIGENTE PARA CONSTITUIÇÃO DE JÚRI;
f) MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR: PROTOCOLO/TRANSPORTES
ESCOLARES 2021/2022;
g) ADR “AMIGOS DO ATLETISMO DE AVIS”: CAMPEONATO NACIONAL
ABSOLUTO 2021/PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO;
h) QUERCUS/NÚCLEO REGIONAL DE PORTALEGRE: ATIVIDADE
“CANOAGEM NA RIBEIRA DE SEDA”/PEDIDO DE APOIO;
i) BALGARPIR, LDA.: TRAVELER’S EVENT/PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS;
j) MOTARDS D’AVIZ: TRAVELER’S EVENT/PEDIDO DE APOIO;
k) MÁRCIA PINTO: PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE
(LOTE 3/RUA DO COMÉRCIO, N.º 7, EM ALCÓRREGO);
l) ANDREIA MARTINS: PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE
(LOTE M2/RUA PROF. DR. LUÍS SÁ, N.º 20, EM AVIS);
m) JOANA DIAS: RUA JOSÉ LUÍS CORREIA DA SILVA/PEDIDO DE
ATRIBUIÇÃO DO LOTE B30;
n) JOSÉ PINTO: RUA VASCO DA GAMA, EM ALCÓRREGO/PEDIDO DE
ATRIBUIÇÃO DO LOTE N.º 3;
o) CDU: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ESPAÇO PÚBLICO
(JARDIM PÚBLICO JUNTO À ESCOLA MESTRE DE AVIS);
p) CDU: PEDIDO DE CEDÊNCIA DO PROJETOR;
q) CDU: PEDIDO DE CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE BENAVILA;
r) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: PEDIDO DE CORTE DAS ERVAS
E COLOCAÇÃO DE HERBICIDA;

s) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: PEDIDO DE TRANSPORTE;
t) CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”: PEDIDO DE ESPAÇO (PÁTIO
INTERIOR DO EDIFÍCIO - CASAS DAS ASSOCIAÇÕES);
u) CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”: PEDIDO DE CEDÊNCIA DO
AUDITÓRIO MUNICIPAL;
v) ANA MARTINS E FERNANDO MARTINS: PEDIDO DE RECOLOCAÇÃO DE
CONTENTOR DE LIXO URBANO;
w)
FRANCLIM
GAMEIRO:
AQUISIÇÃO
DE
PRÉDIO
CONFINANTE/REPOSIÇÃO DE CERCA;
4. REQUERIMENTOS:
4.1. OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO
- DEARHOTELS, UNIPESSOAL, LDA.;
- ANA MARGARIDA DE CARVALHO FERREIRA LOUREIRO
NOGUEIRA;
4.2. OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO
- ADRIANO ANTÓNIO BRAZÃO DA SILVA;
- JOSÉ ANTÓNIO CURVO DE DEUS;
- GERTRUDES MARIA PEREIRA;
- PAULA CRISTINA CARAMELO BORGES RODRIGUES;
4.3. OBRAS/OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
- JOSÉ MEIRELES DA SILVA;
- FERNANDO JORGE DA COSTA RAMALHO;
- LUÍS FERNANDES VIEIRA LOPES;
- PAULO JORGE LEITÃO MARQUES PENIN;
- SARA ISABEL NEVES BORBINHAS;
4.4. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- JOSÉ ANTÓNIO CURVO DE DEUS;
- MARIA LUÍSA CARRILHO MILHEIRAS;
- PAULA CRISTINA CARAMELO BORGES RODRIGUES;
5. AJUSTES DIRETOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;
8. AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS.
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, Manuel João Casaca Ribeiro, por se encontrar
de férias.

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 de agosto de dois mil e
vinte e um que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................ 2.160.271,72€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.302,00€
- Em cofre .............................................................................................................. 354,02€
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 Presidente, Nuno Paulo Augusto da Silva, a informar que se
encontrava de férias no período de 02 a 20 de agosto de 2021.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

b) Uma carta da Senhora Vereadora, Inês Filipe Pereira da Fonseca, a informar que vai
estar de férias nos dias 2 a 6 de setembro e no dia 4 de outubro de 2021.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

c) Uma carta do Senhor Vereador, Manuel João Casaca Ribeiro, a informar que estará de
férias de 16 de agosto a 03 de setembro de 2021.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

d) Um ofício da Freguesia de Figueira e Barros a solicitar a cedência de carrinha de caixa
aberta para a realização de uma atividade de animação musical itinerante pelas ruas da Freguesia,
no dia 06 de agosto de 2021.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, para os fins previstos no artigo
vigésimo quinto, número um, alínea j), 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, remeter o pedido para deliberação da Assembleia Municipal, visando a
ratificação da concessão do apoio solicitado.

e) Um oficio do Município de Castelo de Vide a solicitar, no sentido de constituir o júri
de seleção do procedimento de recrutamento para provimento de cargo de direção intermédia de
2.º grau - Divisão de Ação Sociocultural, a disponibilização da Chefe de Divisão de
Desenvolvimento Sociocultural e Turismo, Ana Balão.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, responder favoravelmente ao
solicitado.

f) Uma comunicação do Município de Ponte de Sor a informar que, a exemplo dos anos
anteriores, continuam a residir e a necessitar de transporte dois alunos do Monte do Sol Posto.

Pelo facto, solicitam o envio do Protocolo relativo ao transporte dos mesmos entre o Monte do
Sol Posto e Montargil.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar
entre o Município de Avis e o Município de Ponte de Sor e remeter o assunto à próxima sessão
da Assembleia Municipal para efeitos de autorização da assunção dos encargos plurianuais.
g) Uma comunicação da Associação Desportiva e Recreativa “Amigos do Atletismo de
Avis” a solicitar um apoio financeiro de 8.000,00€ (oito mil euros) para a realização do
Campeonato Nacional Absoluto de Orientação, a ocorrer em 4 e 5 de dezembro de 2021, na
localidade de Figueira e Barros.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
montante 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.

h) 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”:
- Dia 9/8/21 (preparação do percurso) – cedência de dois caiaques e respetivas pagaias e
coletes, assim como de veículo (pick up) e motorista para o transporte do material;
- Dia 14/8/21 (realização da atividade) – 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.

i) Uma comunicação de BalGarPir - Equipamentos para Motociclismo, Lda. a solicitar a
isenção das taxas referentes à licença especial de ruído, para a realização do Traveler’s Event,
de 3 a 5 de setembro de 2021, em Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de isenção da
taxa solicitada, ao abrigo da alínea g), do número um, do artigo 17.º, do Regulamento Geral de
Taxas Municipais, uma vez que se trata de um evento com impacto socioeconómico e turístico
a nível nacional, que se reflete na promoção e desenvolvimento do território de Avis.
j) Um ofício da Associação Motociclista do Concelho de Avis - Motards d’Aviz a
solicitar o seguinte equipamento e material para a sua participação na 14.ª edição do Traveler’s
Event: instalação dos sanitários portáteis, estrutura de sombreamento, contentores para resíduos
sólidos, baias delimitadoras de espaço e mesas em madeira.
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, devendo ser cumpridas
as diretrizes emanadas da Direção-Geral da Saúde, à altura do evento.

k) Uma comunicação de Márcia Alexandra Gonçalves Pinto a solicitar que o contrato de
compra e venda do lote 3, sito na Rua do Comércio, n.º 7, em Alcórrego, fique em seu nome e
no de Ailton Filomeno Silva de Pina Cabral.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que a realização do
contrato promessa de compra e venda do lote em causa seja efetuado nos termos solicitados.

l) Uma comunicação de Andreia Filipa Gonçalves Martins a solicitar que a escritura de
compra e venda do lote de terreno M2, sito na Rua Prof. Dr. Luís Sá, n.º 20, em Avis, seja feita,
também, em nome de José António Lageira Clara.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que a escritura de
compra e venda do lote em causa seja efetuada nos termos solicitados.

m) Uma comunicação de Joana Dias a solicitar a atribuição do lote B30, sito na Rua José
Luís Correia da Silva, com uma proposta no valor de 2.480,00€.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o lote B30, à
interessada, pelo valor de 2.480,00€ (dois mil, quatrocentos e oitenta euros), sendo as regras a
aplicar na alienação do imóvel as fixadas para as hastas públicas realizadas em 16 de setembro
de 2020 e em 06 de janeiro de 2021 para venda do mesmo.

n) Uma carta de José Maurício Conicho Pinto a solicitar a atribuição do lote de terreno
n.º 3, da Rua Vasco da Gama, em Alcórrego, pelo valor de 2.010,00€.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o lote n.º 3, ao
interessado, pelo valor de 2.010,00€ (dois mil e dez euros), sendo as regras a aplicar na alienação
do imóvel as fixadas para as hastas públicas realizadas em 16 de setembro de 2020 e em 06 de
janeiro de 2021 para venda do mesmo.

o) Uma comunicação da Coligação Democrática Unitária a solicitar autorização para uso
do Jardim Público junto à Escola Mestre de Avis, no dia 22 de agosto. Solicitam, ainda, a
possibilidade de ligar equipamentos de som no referido local.
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.

p) Uma comunicação da Coligação Democrática Unitária a solicitar a cedência do
projetor para apoio à iniciativa que se irá realizar no próximo dia 22 do corrente.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do
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.

q) Uma comunicação da Coligação Democrática Unitária a solicitar a cedência do
pavilhão multiusos, em Benavila, para apoio à iniciativa que se irá realizar no próximo dia 20.

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.

r) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis a solicitar, dado que se
aproxima o início de um novo ano letivo, a colaboração do Município no corte das ervas e
colocação de herbicida no recinto da escola E.B. 2,3 Mestre de Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, responder favoravelmente ao
solicitado.

s) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis a comunicar que, de 22 a 26
de agosto, um grupo de três docentes irá deslocar-se a Itália, no âmbito do programa ERASMUS.
Neste sentido, solicitam a disponibilização de transporte de Avis para o aeroporto Humberto
Delgado e na posterior viagem de regresso.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão do apoio
solicitado.
t) Uma comunicação do Clube de Futebol “Os Avisenses” a solicitar a utilização do pátio
interior da Casa das Associações para realizar, no dia 14 de agosto, uma formação técnico prática
sobre a importância do treino específico de guarda redes.
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.
u) Um ofício do Clube de Futebol “Os Avisenses” a solicitar a cedência do Auditório
Municipal, a utilização de sistema de som e camarim, no dia 15 de agosto, para apresentação do
espetáculo de comédia “Click to Click”.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da
Senhora Vereadora Inês Fonseca, datado do dia 04 de agosto de 2021, a ceder o equipamento
para o fim 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.

v) Uma comunicação de Ana Paula Martins e Fernando Martins a comunicar que o
contentor de recolha de lixos urbanos situado na Rua Alves Correia, em Benavila, está situado a
cerca de um metro de uma das janelas da sua habitação. Propõe a recolocação deste contentor
num sítio mais afastado do limite da sua habitação, como demonstra em fotografias (é um local
que não atrapalha a circulação nem o acesso a propriedades). Seria também útil que o contentor
tivesse uma tampa mais hermética e, havendo, com dimensão um pouco maior.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que os serviços municipais
fossem ao local e que elaborassem proposta para posterior deliberação.

w) Uma comunicação de Franclim Gameiro a solicitar parecer para a isenção de Imposto
Municipal de Imóveis referente a aquisição de prédio rústico confinante, ao abrigo da Lei n.º
89/2019, 1.ª alteração à Lei 111/2015, de 27/08, bem como informação sobre qual o documento
que tem de enviar para o encerramento do processo relativo a reparação de cerca.
O Diretor de Departamento Municipal informou o seguinte:
“ISENÇÃO DE IMPOSTO
Presume-se que de pretenda requerer a isenção de Imposto Municipal sobre as
Transações Onerosas de Imóveis e Imposto de Selo, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º
da Lei n.º 111/2015 de 27 de Agosto.
… Para pronúncia da Câmara Municipal deverá ser apresentado requerimento para o
efeito, acompanhado dos elementos que permitam aferir o cumprimento das condições
necessárias à eventual isenção.
ASSUNTO PENDENTE
O assunto em causa foi tratado na reunião da Câmara Municipal de 09Out2019, na qual
foi deliberado proceder à reposição de 80m da vedação delimitadora do terreno confinante com
a antiga saibreira, explorada pelo município.
Do que se deduz do conteúdo do e-mail agora recebido, a vedação já teria sido reposta
pelo proprietário, o qual pretende ser reembolsado da importância respetiva.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar que o interessado
formalize o pedido de isenção do Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis
e Imposto de Selo por escrito, devidamente fundamentado, para posterior deliberação, e discutir
o assunto sobre a reposição da vedação em próxima reunião, com a presença do Diretor de
Departamento Municipal, para melhor esclarecimento da questão.
4 – REQUERIMENTOS
4.1 – OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO
O Senhor Presidente informou que foram deferidos os pedidos de concessão do alvará
das licenças de construção abaixo descritas:
4.1.1. Dearhotels, Unipessoal, Lda. referente à remodelação e construção de edifício para
Turismo em Espaço Rural, Art,º 798 e 46.º A, Capão ou Quatro Rodas, Freguesia de Avis - P.º
N.º 17/2019;
4.1.2. Ana Margarida de Carvalho Ferreira Loureiro Nogueira referente à renovação de
licença para alteração e ampliação de edifício para habitação, sito no Outeiro da Saudade, n.ºs 9
e 11, Freguesia de Avis - P.º N.º 15/2021.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.2 – OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO
O Senhor Presidente informou que foram deferidos os pedidos de legalização dos
processos apresentados pelos munícipes abaixo descritos:
4.2.1. Adriano António Brazão da Silva referente à legalização de moradia no prédio sito
na Rua Luís de Camões, n.º 62, União das Freguesias de Benavila e Valongo (Benavila) - P.º N.º
29/2020;
4.2.2. José António Curvo de Deus referente à legalização de anexo na Courela dos
Covões, Art.º 139-J, Covões, União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão (Alcórrego) - P.º
N.º 14/2021;
4.2.3. Gertrudes Maria Pereira referente à legalização de garagem e muros no prédio sito
na Courela das Freiras, Art.º 45 A1, Freguesia de Aldeia Velha - P.º N.º 16/2021;

4.2.4. Paula Cristina Caramelo Borges Martins Ramalhete Rodrigues referente à
legalização de moradia no prédio sito no Largo 1.º de Maio, n.º 10, União das Freguesias de
Alcórrego e Maranhão (Alcórrego) - P.º N.º 18/2021.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.3 – OBRAS/OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
O Senhor Presidente informou que foram deferidos os pedidos de ocupação de via
pública aos munícipes abaixo descritos:
4.3.1. José Meireles da Silva referente ao pedido de ocupação de via pública para
realização de obras, sita na Rua Portas de Évora, n.ºs 6, 8 e 10, Freguesia de Avis - P.º N.º
05/2021;
4.3.2. Fernando Jorge da Costa Ramalho referente ao pedido de ocupação de via pública
para realização de obras, sita na Rua Latino Coelho, n.º 31, Freguesia de Ervedal - P.º N.º
06/2021;
4.3.3. Luís Fernandes Vieira Lopes referente ao pedido de ocupação de via pública para
pintura exterior do edifício sita na Rua Dr. Manuel d’Arriaga, n.ºs 33 e 35, Freguesia de Avis P.º N.º 02/2021;
4.3.4. Paulo Jorge Leitão Marques Penin referente ao pedido de ocupação de via pública
para realização de obras, sita na Rua Joaquim de Figueiredo, n.º 14, Freguesia de Avis - P.º N.º
03/2021;
4.3.5. Sara Isabel Neves Borbinhas referente ao pedido de ocupação de via pública para
realização de obras, sita na Estrada Nacional 243, n.º 27, Freguesia de Avis - P.º N.º 04/2021.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.4 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O Senhor Presidente informou que foram concedidas as autorizações de utilização aos
munícipes abaixo descritos:
- P.º N.º 05/2021 – José António Curvo de Deus …………… Dependência habitacional;
- P.º N.º 06/2021 – Maria Luísa Carrilho Milheiras ………………………… Habitação;
- P.º N.º 07/2021 – Paula Cristina Caramelo Borges M. R. Rodrigues ……… Habitação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
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 189.100,98€
(cento e oitenta e nove mil, cem euros e noventa e oito cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 769.215,67€
(setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e quinze euros e sessenta e sete cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

8 – AQUISIÇÃO DE BENS/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:
- Concurso público para fornecimento de até 100.000 litros de gasóleo;
- Concurso público para o serviço de recolha, transporte e eliminação de cadáveres de
animais, pelo prazo de 36 meses.
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 i), j), k) e l).

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
eram quinze horas e quarenta 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.

