
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA NOVE DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS     

 

  

  

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões 

do Edifício Sede do Município, realizou-se com início às dez horas, a reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Avis sob a presidência da Senhora Vice-Presidente, Inês Filipe Pereira da 

Fonseca, e com a presença dos Senhores Vereadores, Rui Miguel Delicado Nunes e Salomé 

Nobre Marques Guilhermino, 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 (26/01/2022); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

     a) MUNICÍPIO DE ELVAS: PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO 

SUPERIOR DE DESPORTO; 

     b) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: PEDIDO DE CORTE DE ERVAS; 

     c) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOUSEL: PEDIDO DE ESTÁGIO 

FORMATIVO; 

     d) FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO: PEDIDO DE ALOJAMENTO NO 

PARQUE DE CAMPISMO; 

     e) ANAFRE: REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO/PEDIDO DE APOIO; 

     f) SOCIEDADE RECREATIVA BENAVILENSE: APRESENTAÇÃO DOS 

NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS;  

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. OBRAS PARTICULARES 

            4.1.1. CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO; 

            4.1.2. APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO; 

            4.1.3. OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA; 

            4.1.4. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO; 

5. DESPESAS; 

6. PAGAMENTOS; 

7. CANDIDATURA CEI +; 

8. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIOS URBANOS; 

9. DECLARAÇÕES NOS TERMOS DO N.º 1 DO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012, 

DE 21/02, CONJUGADA COM O N.º 17 DO DL N.º 127/2012, DE 21/06, NA ATUAL 

REDAÇÃO; 

          10. CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO, 

MINIMERCADO E SNACK-BAR, DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO; 

          11. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL/ATAS DAS REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADAS NOS DIAS 22/12/2021 E 12/01/2022. 

           

      C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. 

 



 

Declarada aberta a reunião pela Senhora Vice-Presidente, foram tratados os seguintes 

assuntos: 

 

 

A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1 – FALTAS JUSTIFICADAS 

Faltaram a esta reunião o Senhor Presidente e a Senhora Vereadora, Margarida de Abreu 

Quental. 

 

 

2 – PROJETO “COMPOSTAR PARA AVISTAR UM FUTURO MELHOR” 

 O Senhor Vereador Rui Nunes referiu que, no âmbito do projeto em título, o Município 

de Avis deu início, no passado dia 3 de fevereiro, à entrega de compostores domésticos. Quantos 

munícipes já se inscreveram no Concelho, particularmente os das freguesias inicialmente 

abrangidas pelo projeto: Avis, Aldeia Velha, Alcórrego e Figueira e Barros? A taxa de adesão 

ao projeto está abaixo da inicialmente prevista para esta fase? A provável pouca adesão dos 

munícipes deve-se a falta de apresentações (tal como foi combinado na apresentação do projeto 

em Avis) do projeto nas freguesias e na escola, pois os jovens são, muitas vezes, o fator principal 

para o sucesso destes projetos?  

A Senhora Vice-Presidente informou que a publicidade do projeto foi feita, unicamente, 

por via das redes sociais. Referiu que, na semana anterior, foram entregues 25 compostores. Na 

sequência da afixação de cartazes, está a aguardar-se pelo interesse das pessoas. A apresentação 

do projeto irá fazer-se nas freguesias piloto, e, depois, nas restantes e, na próxima semana, na 

Escola EB 2,3 Mestre de Avis. Informou ainda, que a Valnor se disponibilizou para realizar uma 

campanha de sensibilização para a reciclagem, junto dos comerciantes, dando a conhecer o 

serviço porta-a-porta. Por último, referiu que está a ser preparado um folheto sobre as questões 

dos resíduos e que estão previstas campanhas de sensibilização no mercado e supermercados, 

em Avis e nas freguesias. 

 

 

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 quatro de fevereiro de dois mil 

e vinte e dois que acusava os seguintes saldos:  

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.971.882,22€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 4.502,00€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 658,83€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 



a) Uma comunicação do Município de Elvas a solicitar a colaboração do Município no 

sentido de autorizar e disponibilizar Técnico Superior de Desporto para integrar júri para o 

procedimento concursal de recrutamento por tempo indeterminado de três assistentes 

operacionais (Nadadores Salvadores). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente, datado do dia 07 de fevereiro de 2022, a deferir o solicitado. 

 

 

b) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis a solicitar 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, conceder o apoio solicitado. 

 

 

c) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Sousel a solicitar, à semelhança do 

ano anterior, autorização para duas alunas do 12.º ano do Curso Profissional Técnico de 

Desporto, realizarem a formação em contexto de trabalho no Ginásio Municipal, de 07 de 

fevereiro a 03 de maio de 2022. Foi presente o Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão do 

estágio e a aprovação do Protocolo. 

 

 

d) Uma comunicação da Federação Portuguesa de Remo a solicitar alojamento no Parque 

de Campismo, de 14 a 18 de fevereiro e de 14 a 24 de fevereiro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder quatro apartamentos (1 

T0 e 3 T1), 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) Uma comunicação da Associação Nacional de Freguesias a informar, na sequência de 

contacto telefónico, das necessidades para a realização da reunião do Conselho Diretivo, do dia 

18 de fevereiro, em Avis. 

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

Biblioteca Municipal para a realização da reunião e disponibilizar um pequeno coffee point, bem 

como oferecer o almoço aos participantes, cerca de 25 pessoas, em virtude de se tratar de um 

evento importante para o Município, 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. 

 

 

f) Um ofício da Sociedade Recreativa Benavilense a apresentar os membros dos órgãos 

sociais para o triénio 2021/2024. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 4 – REQUERIMENTOS  

       

 4.1 – OBRAS PARTICULARES 



  

 4.1.1 – CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO  

A Senhora Vice-Presidente informou que foi deferido o pedido de concessão do alvará 

da licença de construção abaixo descrita: 

- P.º N.º 26/2020, referente à construção de piscina, casa de máquinas e arrumos, no 

prédio sito no Montinho do Poço, Freguesia de Avis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 4.1.2 – APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO 

A Senhora Vice-Presidente informou que foi deferido o pedido de legalização do 

processo abaixo descrito: 

- P.º N.º 19/2021, referente à legalização de construções existentes no prédio sito na Rua 

25 de abril, n.º 59, União das Freguesias de Benavila e Valongo (Benavila). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.1.3 – OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA    

A Senhora Vice-Presidente informou que foi deferido o pedido de ocupação de via 

pública abaixo descrito: 

- P.º N.º 01/2022, referente ao pedido de ocupação de via pública para remoção de 

contentor, sito na Rua Infante Dom Henrique, n.º 14, Freguesia de Avis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.1.4 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO     

A Senhora Vice-Presidente informou que foram concedidas as autorizações de utilização 

abaixo descritas:  

- P.º N.º 15/2021 ..………………………………………………………..…… Garagem; 

- P.º N.º 16/2021 ……………………………..………………………….…… Habitação; 

- P.º N.º 17/2021 ……………………………..……………….…… Habitação e piscina. 

      DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

5 – DESPESAS 

A Senhora Vice-Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 

1.040.465,13€ (um milhão, quarenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e treze cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – PAGAMENTOS 

A Senhora Vice-Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 

169.280,35€ (cento e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta euros e trinta e cinco cêntimos). 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – CANDIDATURA CEI +  

 Pela Senhora Vice-Presidente foi presente informação do Gabinete de Inserção 

Profissional a comunicar que existe a possibilidade de se fazer candidaturas para Contrato 



Emprego Inserção+ (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. 

 

 

8 – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIOS URBANOS  

Pela Senhora Vice-Presidente foram presentes os despachos, efetuados pelo Senhor 

Presidente, nos dias 25 e 31 de janeiro de 2022, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, do 

RJAL, publicado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a informar 

que o Município de Avis não está interessado no exercício do direito de preferência sobre os 

prédios urbanos localizados: 

- Na Rua 25 de abril, n.º 7, em Figueira e Barros (anúncio 5110/2022, de 17 de janeiro, 

da Casa Pronta); 

- Na Rua 1.º de maio, n.º 30, em Figueira e Barros (anúncio 9099/2022, de 18 de janeiro, 

da Casa Pronta); 

- Na Rua da Cantina, 2.º Dto., em Avis (anúncio 10735/2022, de 27 de janeiro, da Casa 

Pronta). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos 

exarados pelo Senhor Presidente. 

 

  

9 – DECLARAÇÕES NOS TERMOS DO N.º 1 DO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012, 

DE 21/02, CONJUGADA COM O N.º 17 DO DL N.º 127/2012, DE 21/06, NA ATUAL 

REDAÇÃO        

Pela Senhora Vice-Presidente foram presentes as seguintes declarações: 

 - Pagamentos em atraso existentes em 31/12/2021 (alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na atual 

redação); 

- Recebimentos em atraso existentes em 31/12/2021 (alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na 

atual redação); 

- Compromissos plurianuais existentes em 31/12/2021 (alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na atual redação). 

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

remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal. 

 

 

 10 – CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO, 

MINIMERCADO E SNACK-BAR, DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO           

 Pela Senhora Vice-Presidente foi, novamente, presente o procedimento para a concessão 

de exploração do Parque de Campismo, minimercado e snack-bar, da Albufeira do Maranhão, 

após resolução das questões levantadas na reunião de Câmara do dia 22 de dezembro de 2021. 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o procedimento para 

concessão de exploração do Parque de Campismo, minimercado e snack-bar, da Albufeira do 

Maranhão e remeter o mesmo à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de 

deliberação. 

 

 



 11 – RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL/ATAS DAS REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADAS NOS DIAS 22/12/2021 E 12/01/2022          

 A Senhora Vice-Presidente informou que, a parte final do último parágrafo das atas das 

reuniões da Câmara Municipal de Avis realizadas no dia 22 de dezembro de 2021 e no dia 12 de 

janeiro de 2022, terá de ser retificada em ambas as atas: onde se lê “realizada no dia vinte e cinco 

de outubro de dois mil e dezassete, deve ler-se “realizada no dia vinte de outubro de dois mil e 

vinte e um”. 

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

apresentada pela Senhora Vice-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)7 e B)10. 

 

 

E não havendo mais nada a tratar, a Senhora Vice-Presidente declarou encerrada a 

reunião, eram onze horas, 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 de outubro de dois mil e vinte e um, a lavrei, subscrevo 

e assino.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


