
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE 

MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS     

 

 

  

 Aos vinte e três dias do mês de março 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 do Senhor Presidente, Nuno Paulo Augusto da 

Silva, e com a presença dos Senhores Vereadores, Inês Filipe Pereira da Fonseca, Rui Miguel 

Delicado Nunes, Salomé Nobre Marques Guilhermino e Maria Margarida de Abreu Narciso 

Pacheco Quental, 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 (09/03/2022); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

     a) ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE APOIO AOS DIABÉTICOS DO 

CONCELHO DE AVIS: PEDIDO DO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL; 

     b) INSTITUTO DE ESTUDOS HISTÓRICOS: PEDIDO DE LIVROS; 

     c) ASSOCIAÇÃO DANÇAVIS, SONHOS COM VIDA: 1.ª GALA 

DANÇAVIS/PEDIDO DE APOIO; 

     d) LUCÍLIA JACOB: BAR DO MERCADO MUNICIPAL/RENDAS; 

     e) ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 

APRESENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS/MANDATO 2022-2025; 

     f) SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA SAÚDE: CENTROS DE 

VACINAÇÃO COVID-19; 

     g) ASRPICA: ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO/CONVITE; 

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. BOUTIQUE DA CULTURA/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS; 

    4.2. PARECER PARA PLANTAÇÃO DE OLIVAL EM SEBE - HERDADE DE 

CAMÕES/AUDIÊNCIA PRÉVIA; 

5. DESPESAS; 

6. PAGAMENTOS; 

7. ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS; 

8. ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 

(DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO); 

            9. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIOS URBANOS;  

          10. CANDIDATURA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO; 

          11. MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO: DESCENTRALIZAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO/INTEGRAÇÃO DE PESSOAL NÃO 

DOCENTE (DESPACHO N.º 2356/2022, DE 23 DE FEVEREIRO). 

                     

      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 – Vereador Rui Nunes  

 1.1.1. Parque de Campismo/Furto de bens/equipamentos      

 Constou-lhe que na semana passada ocorreu um furto no Parque de Campismo. 

Corresponde à verdade? Em que ponto está a situação? O Município pode ser responsabilizado 

civilmente? 

 O Senhor Presidente referiu que, desde 2018, ano em que foi estabelecido protocolo com 

o Clube de Campismo de Lisboa para a exploração do Parque de Campismo, o Município deixou 

de ter contacto com os campistas. Para evitar casos de vandalismo e de furto foi contratada uma 

empresa de segurança. Como foi iniciado procedimento de concessão de exploração do Parque 

de Campismo, foi feito edital a notificar os campistas no sentido de retirarem os seus 

bens/equipamentos. De todas as vezes que vieram ao Parque, nunca nada foi referenciado. 

Agora, um campista queixou-se da falta de bens/equipamentos da autocaravana. Chamou a GNR 

e participou o furto. A GNR fez o levantamento dos bens/equipamentos, alegadamente furtados. 

O Município tem, apenas, registo fotográfico das autocaravanas. 

 1.1.2. Equipa de futsal feminina/Clube de Futebol “Os Avisenses”      

 Destacou a iniciativa do passado dia 13 de março de homenagem à equipa de futsal 

feminina do Clube de Futebol “Os Avisenses” pelas recentes conquistas desportivas e que 

culminaram com a vitória na supertaça distrital. Deu os parabéns a todas as atletas, ao treinador 

e à direção do Clube. Referiu que é justo e merecido e os eleitos têm a obrigação de valorizar 

tudo o que honra o nome de Avis, não tendo feito mais do que a sua obrigação de acolher e saber 

reconhecer o mérito dos nossos.  

 A Senhora Vereadora Salomé Guilhermino referiu que a homenagem foi um momento 

muito bem-sucedido. Há que mostrar que os eleitos trabalham em conjunto para o bem da 

comunidade. 

1.1.3. Qlinic+      

Existe um projeto/plataforma na área da saúde que se designa Qlinic+. É um projeto 

criado por alunos de medicina da Universidade do Algarve com o intuito de responder às 

questões de saúde dos portugueses. Não se trata de consultas ou prescrição de medicamentos, 

mas sim de prestar esclarecimentos a dúvidas mais rápidas e de simples resolução. Está 

disponível para qualquer cidadão e é gratuito. Crê, assim, que há toda a vantagem na divulgação 

desta plataforma nos meios digitais do Município, porque é mais uma ferramenta que estará 

disponível para os munícipes, numa área em que todos os recursos disponíveis são poucos. 

Referiu também que contactou os responsáveis pelo projeto para perceber se era possível a 

divulgação deste serviço no site do Município, ao que lhe foi respondido que sim. 

 As Senhoras Vereadoras Salomé Guilhermino e Inês Fonseca consideraram que este 

projeto poderá ser uma mais valia. O Senhor Presidente concordou com a proposta, apenas 

sugeriu que se procurasse obter mais informações junto da ULSNA e, em caso de aprovação, 

far-se-á a divulgação da plataforma na página internet do Município. 

1.1.4. Pavilhão Municipal      

Como mencionado no site do Município, no dia 7 de março de 2022 e, no seguimento 

das indicações do Ministério da Saúde, desde dia 1 de março, a vacinação contra a Covid-19 e 

gripe passou a realizar-se no Centro de Saúde, estando, assim, suspensa a Estrutura Municipal 

de Vacinação no Pavilhão. Tendo em conta este facto, o pavilhão municipal já se encontra de 

novo ao serviço da população para a prática desportiva? 



A Senhora Vereadora Salomé Guilhermino referiu que, na sequência de acordo 

estabelecido com a CIMAA, foi feita a manutenção das balizas do pavilhão municipal. Os 

equipamentos necessários ao funcionamento da Estrutura Municipal de Vacinação têm estado a 

ser retirados. Presentemente, o espaço está a ser utilizado para armazenar e distribuir os bens dos 

refugiados ucranianos. À semelhança dos anos anteriores, será elaborado um calendário com o 

horário de utilização do pavilhão municipal por cada associação, após feitos os pedidos de 

cedência do espaço.  

1.1.5. Estação Náutica      

Que eventos estão previstos para a promoção da estação náutica neste verão, 

nomeadamente para a população do concelho, para que haja um maior envolvimento e 

identificação da comunidade local com a estação náutica?  

A Senhora Vereadora Inês Fonseca respondeu que está previsto, além da 

internacionalização, dinamizar atividades com os jovens, no verão, e desenvolver um evento 

relacionado com a afirmação da estação náutica. Neste caso, as atividades disponíveis serão 

direcionadas para a atração turística. Está previsto, também, dedicar um dia às atividades 

náuticas para toda a população. Referiu ainda, que poderão ser realizadas mais atividades, no 

âmbito da estação náutica, com o intuito de levar as pessoas a perceberem o conceito. 

1.1.6. Energia/Combustíveis      

Considerando que o conflito na Ucrânia está a causar muita instabilidade nos mercados 

e, consequentemente, a encarecer o preço das matérias-primas, em especial do combustível e da 

energia, entende que o Município deve fazer um levantamento do consumo diário de combustível 

para, a partir desses dados, se perceber como se pode poupar/otimizar os recursos disponíveis. 

Caso esse levantamento já exista, solicita que lhe seja dado conhecimento para discutir as 

possibilidades de poupar no consumo de combustível. A mesma situação se aplica ao consumo 

energético, em particular à iluminação pública: a autarquia vai tomar medidas para poupar na 

eletricidade (iluminação noturna)?  

O Senhor Presidente referiu que, em relação aos combustíveis, o Município tem um 

contrato de fornecimento de gasóleo sendo o respetivo consumo gerido pelos serviços municipais 

no qual é executado o registo diário de combustível consumido. Existe, cada vez mais, uma 

consciência de otimização dos recursos e de poupança a este nível. No que respeita à energia, 

existe um regulador de fluxos para as luminárias. Informou que o Município tem vindo a 

implementar medidas que visam a poupança energética (como, por exemplo, a instalação de 

iluminação led). Perante o atual cenário, será reforçada, ainda mais, esta preocupação. 

1.1.7. Proposta - campo de férias, interrupção letiva da Páscoa      

Antes da pandemia, o Município de Avis proporcionava a ocupação de tempos livres, 

nomeadamente no verão, às crianças e jovens dos 6 aos 14 anos. Esta proposta tem como objetivo 

a ocupação da interrupção letiva da Páscoa com a realização de um campo de férias náutico, 

aproveitando para dinamizar a estação náutica e utilizar também o protocolo que o Município 

tem com a Associação Naval de Lisboa - Secção de Remo, proporcionando uma experiência 

educativa e enriquecedora para as crianças e jovens e, ajudando de igual forma, a estimular esta 

prática desportiva junto dos mesmos. Referiu ainda, que deveria ser criado um atelier dedicado 

ao remo e fazer-se caminho até à constituição de uma equipa de remo, podendo o Município e a 

APEEECA trabalhar em parceria.  

A Senhora Vereadora Salomé Guilhermino referiu que existe um calendário de atividades 

direcionado às crianças para ocupação das férias da Páscoa. Neste âmbito, a equipa de 

trabalhadores já foi reforçada. Informou que, na próxima segunda-feira, haverá reunião com a 

secção de desporto. 

      1.2 – Vereadora Margarida de Abreu Quental    

 1.2.1. BTL           



 Da participação do Município na BTL, perguntou: foram estabelecidos contactos com 

novos parceiros? Foram desenvolvidas ações por causa da concessão do Parque de Campismo? 

Quais foram as ações mais positivas que daí advieram? 

A Senhora Vereadora Inês Fonseca explicou que, além da divulgação da oferta turística 

e das potencialidades do Município, foi feita a promoção da Estação Náutica de Avis no stand 

da Turismo do Alentejo e Ribatejo, ERT e foi feito atendimento e uma apresentação do guia 

turístico virtual “Your Travel Avis”, no stand da Associação de Municípios da Rota da EN2. O 

Parque de Campismo foi publicitado e dada a informação de que iria abrir este ano. 

 1.2.2. Coletores de águas pluviais/Benavila           

 Há quantos tempo é que os coletores de águas pluviais em Benavila não são substituídos? 

Quando chove muito, já teve água a entrar na casa de banho do rés do chão. Isto acontece na Rua 

do Rossio. 

O Diretor de Departamento Municipal, por solicitação do Senhor Presidente, referiu que 

não tem conhecimento deste problema, mas que irá verificar o que se passa. 

 

 

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 dezoito de março de dois mil e 

vinte e dois que acusava os seguintes saldos:  

- Contas bancárias ........................................................................................ 2.140.528,61€ 

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

- Em cofre .............................................................................................................. 590,90€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 

a) Uma comunicação da Associação Humanitária de Apoio aos Diabéticos do Concelho 

de Avis a solicitar a requisição do auditório da Biblioteca Municipal para a realização de uma 

reunião da Assembleia Geral, no dia 26 de março. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o 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. 

 

 

b) Uma comunicação do Instituto de Estudos Históricos (Fortaleza-Ceará-Brasil) a 

solicitar o envio de uma seleção das publicações, impressas, editadas pelo Município e, sendo 

possível, das entidades culturais tuteladas. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer o livro “Mário Saa - 

Poeta e Pensador da Razão Matemática”. 

 

 



c) Uma comunicação da Associação Dançavis, Sonhos com Vida, a solicitar o seguinte 

apoio para a realização da 1.ª Gala Dançavis, no dia 3 de abril: 

- Requisição do Auditório Municipal nos dias 28 e 30 de março, 1 e 3 de abril; 

- Elaboração de 10 lembranças “Academia do Mestre”; 

- Elaboração e impressão de 80 cartazes; 

- Som, luzes e técnico de som; 

-  250 bilhetes. 

A Senhora Vereadora Inês Fonseca propôs que o Município disponibilizasse o seu 

equipamento de som e luz, bem como os respetivos técnicos. 

O Senhor Vereador Rui Nunes referiu que está sempre de acordo com as atividades que 

são desenvolvidas pelas associações. No entanto, não concorda quando é feita a distinção entre 

preço de bilhetes para associados e não associados. É uma atividade aberta à população. Tem o 

apoio do Município. A Associação deveria ser alertada sobre esta situação, bem como outras 

associações que adotem este procedimento. Considera que, desta forma, haverá mais público. 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca, bem como conceder o demais 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) Uma comunicação de Lucília Maria Piçarra Lageira Jacob a propor o seguinte 

relativamente aos valores em dívida do bar sito no Mercado Municipal, na sequência de 

notificação do Município: 

- Pagamento do montante em dívida em 24 prestações, no valor unitário de 123,43€; 

- Não pagamento da indemnização prevista no artigo 1041.º do Código Civil; 

Esta pretensão prende-se com a acentuada redução da atividade económica (nestes dois 

anos, teve uma redução média anual de 25% no volume de negócios). 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da 

interessada, atendendo à acentuada redução da atividade económica e ao impacto negativo que 

se continua a sentir devido à Covid-19. 

 

 

e) Um ofício da Associação dos Trabalhadores da Administração Local a comunicar que, 

na sequência do ato eleitoral decorrido em 20 de novembro de 2021, que elegeu os órgãos sociais, 

os delegados regionais e distritais para o quadriénio de 2022-2025, iniciaram funções no pretérito 

dia 15 de janeiro, os novos membros da direção. 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

f) Um ofício do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde a referir que o sucesso do 

processo de vacinação é, também, das autarquias pelo seu incansável esforço de dar resposta às 

necessidades de saúde que surgiram no decorrer da pandemia Covid-19. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

g) Uma comunicação da Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas e 

Idosos do Concelho de Avis a convidar o Executivo para o almoço de aniversário que se realizará 

no dia 31 de março. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  



 4 – REQUERIMENTOS  

       

 4.1 – BOUTIQUE DA CULTURA/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS      

Na sequência da deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 

09 de março de 2022, foi de novo, presente requerimento da Boutique da Cultura a esclarecer 

que as taxas para as quais fez o pedido de isenção são: taxa de ruído, taxa de ocupação da via 

pública para a realização de eventos culturais, taxa para a realização de eventos culturais no 

interior e todas aquelas que se relacionam com a atividade cultural e no âmbito do movimento 

associativo.  

 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 

Boutique da Cultura.  

 

 

4.2 – PARECER PARA PLANTAÇÃO DE OLIVAL EM SEBE - HERDADE DE 

CAMÕES/AUDIÊNCIA PRÉVIA  

Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal, em reunião ordinária 

realizada no dia 10 de novembro de 2021, sobre o assunto em título, foi presente pronúncia da 

Sociedade Agro-Pecuária de Monte Ruivo, S.A., no âmbito do direito de audiência prévia. 

De referir que, ao contrário do que é alegado no ponto 26 da referida pronúncia, a Câmara 

Municipal de Avis não aprovou nem emitiu qualquer parecer favorável à plantação de olivais 

superintensivos no ano de 2022. 

No seguimento do despacho da Senhora Vereadora Inês Fonseca, datado do dia 09 de 

março de 2021, foi elaborada a seguinte proposta de parecer pelo advogado do Município: 

“No tocante à análise da questão em apreço cabe informar que a CM (Câmara Municipal) 

de Avis apenas deu parecer negativo… não proibiu nada, nem se arrogou competências do 

Ministério da Agricultura. 

Quando se pede parecer à CM (Câmara Municipal), não se pede licenciamento, e é no 

âmbito do respetivo parecer que a resposta deve ser dada. 

Se o Ministério da Agricultura quiser licenciar a responsabilidade é do mesmo e não da 

CMA (Câmara Municipal de Avis). 

À CMA (Câmara Municipal de Avis) cabe defender o seu território e os seus munícipes 

contra as espécies invasoras e que põem em causa a capacidade de abastecimento de água e a 

qualidade das terras. 

Pelo exposto, e da análise da questão levantada pela Sra. Mandatária (da Sociedade 

Agropecuária de Monte Ruivo, S.A.), cabe-me dizer que não acolhe a sua reclamação, pelo que 

proponho a manutenção do parecer negativo quanto ao olival intensivo e super intensivo.”  

O Senhor Vereador Rui Nunes opinou que estas deliberações devem ser devidamente 

fundamentadas. Referiu também que tem de haver uma discriminação positiva entre pequenos e 

grandes agricultores uma vez que a emissão de parecer desfavorável por parte da Câmara 

Municipal irá impedir ambos de se candidatarem a fundos comunitários. 

A Senhora Vereadora Margarida de Abreu Quental informou que, no olival em questão, 

trabalham cinco pessoas em regime permanente e que irá ser admitido outro trabalhador no mês 

de abril.  

 DELIBERAÇÃO: A Câmara, deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor 

Vereador Rui Nunes e com o voto contra da Senhora Vereadora Margarida de Abreu Quental, 

emitir parecer desfavorável à pretensão da requerente, de acordo com o parecer jurídico 

apresentado. 

 

 

5 – DESPESAS 



O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 799.013,22€ 

(setecentos e noventa e nove mil, treze euros e vinte e dois cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 178.622,90€ 

(cento e setenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois euros e noventa cêntimos). 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS    

 Foi tomado conhecimento das seguintes alterações permutativas às demonstrações 

orçamentais: 

 - Alteração número um, alteração permutativa ao orçamento da despesa número um, no 

valor de 1.854.455,33€ (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco euros e trinta e três cêntimos) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Alteração número um, alteração permutativa ao plano de atividades municipais número 

um, no valor de 429.832,67€ (quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e dois euros e 

sessenta e sete cêntimos) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Alteração número um, alteração permutativa ao plano plurianual de investimentos 

número um, no valor de 1.647.845,73€ (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos 

e quarenta e cinco euros e setenta e três cêntimos) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações. 

 

 

8 – ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 

(DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO)   

 Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta de alteração modificativa: 

 - Alteração número três, alteração modificativa ao orçamento da despesa número um, no 

valor de 333.276,15€ (trezentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e seis euros e quinze 

cêntimos) nas inscrições/reforços; 

 - Alteração número três, alteração modificativa ao orçamento da receita número um, no 

valor de 333.276,15€ (trezentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e seis euros e quinze 

cêntimos) nas inscrições/reforços; 

 - Alteração número três, alteração modificativa ao plano de atividades municipais número 

um, no valor de 333.276,15€ (trezentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e seis euros e quinze 

cêntimos) nas inscrições/reforços. 

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

modificativa apresentada pelo Senhor Presidente e remeter a mesma à próxima sessão da 

Assembleia Municipal. 

 

 

9 – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIOS URBANOS  

Foram presentes quatro despachos, efetuados nos dias 10, 14 e 17 de março 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 em: 

- Rua da Liberdade, n.º 51, em Alcórrego; 



- Rua 1.º de maio, n.º 92, em Benavila;  

- Rua Dr. Miguel Bombarda, n.º 6, em Ervedal; 

- Rua D. Dinis, n.º 55, em Benavila. 

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

exarados pelo Senhor Presidente. 

 

 

     10 – CANDIDATURA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO   

 Pelo Senhor 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 subsídio de desemprego), 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 – MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO: DESCENTRALIZAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO/INTEGRAÇÃO DE PESSOAL NÃO 

DOCENTE (DESPACHO N.º 2356/2022, DE 23 DE FEVEREIRO)   

 Pelo Senhor Presidente foi presente informação sobre a integração do pessoal não docente 

do Agrupamento de Escolas de Avis no mapa de pessoal do Município, na sequência da 

publicação do Despacho n.º 2356/2022, de 23 de fevereiro. 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Esteve presente o munícipe António Sequeira que colocou o seguinte: 

No estacionamento junto à sua habitação, onde reside há 40 anos, e sempre estacionou o 

carro, agora, muitas vezes, não o consegue retirar, porque alguém tranca a saída. No sábado 

passado atingiu o ponto de saturação. Tentou sair com o carro, mas não conseguiu. Foi ofendido 

pelo dono da viatura que lhe estava a fechar a saída, depois de lhe ter solicitado, com educação, 

que retirasse/desviasse a mesma. Se acontecer uma situação de urgência, como faz? Solicita que 

o Município intervenha, por exemplo, com a colocação de uma placa de sinalização. 

O Senhor Presidente respondeu que irá verificar a situação com os serviços técnicos para 

tentar encontrar uma solução para o problema.  

 

 

D) APROVAÇÃO EM MINUTA 

Foi deliberado, por unanimidade, no final da reunião, aprovar em minuta, os seguintes 

pontos da ata: B)3, alíneas a) e c); B)8 e B)10. 

 

 

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

eram treze 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 de outubro de dois mil e vinte e um, a lavrei, subscrevo 

e assino.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


