
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA NOVE DE MARÇO DE 

DOIS MIL E VINTE E DOIS     

 

 

  

 Aos nove 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 (23/02/2022); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

     a) FREGUESIA DE GALVEIAS: PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA O 

RECRUTAMENTO DE TÉCNICOS SUPERIORES/APOIO PARA INTEGRAÇÃO DE JÚRI; 

     b) APEEECA: EVENTOS CULTURAIS/PEDIDO DE COLABORAÇÃO; 

     c) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: XVI SEAMANA DA 

LEITURA/PEDIDO DE APOIO; 

     d) MUNICÍPIO DE MORA: AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

PENDÕES; 

     e) HELENA PALMA: PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE; 

     f) EPAL, S.A.: TRAVESSIA EM537 - ETAR VALONGO/PLANO DE 

SINALIZAÇÃO; 

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. BOUTIQUE DA CULTURA/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS; 

5. DESPESAS; 

6. PAGAMENTOS; 

7. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIOS URBANOS; 

8. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/ENCARGOS PLURIANUAIS; 

            9. EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FIGUEIRA E 

BARROS/LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÕES. 

                     

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

 Felicitou a equipa de futsal sénior feminina do Clube de Futebol “Os Avisenses” que, no 

passado dia 6 de março, venceu a taça da Associação de Futebol de Portalegre. À direção do 

Clube de Futebol “Os Avisenses”, às atletas, treinadores, sócios e simpatizantes, desejou sinceros 

parabéns por mais uma conquista que, seguramente, enche de orgulho todos os munícipes do 

nosso Concelho.  

1.1.2. Sede do Agrupamento de Escolas de Avis/Obras      

Ao que parece, estão a decorrer obras na sede do Agrupamento de Escolas de Avis. Que 

obras de manutenção ou beneficiação são as que estão a ser levadas a cabo na Escola? 

O Diretor de Departamento Municipal, por solicitação do Senhor Presidente, informou 

que a obra teve a ver com a instabilidade dos muros onde estão as escadas e a rampa de acesso 

ao túnel. Há uns meses, tinha ido avaliar a situação da parte da escada e considerou que esta 

apresentava fendas não preocupantes. Quarta-feira foi, novamente, abordado pelo Presidente do 

Concelho de Escolas sobre esta situação. Foi ao local e verificou que o muro tinha evoluído 

desfavoravelmente, pelo que o mesmo foi demolido e consolidado.  

1.1.3. Situação de seca      

Com o agravamento da situação de seca que, atualmente, atinge o território de Portugal, 

já com um registo de zonas em situação de seca extrema ou severa, e, não havendo, ainda, 

previsão de mudança de cenário, que medidas está o Município a ponderar para a contenção dos 

efeitos da seca? 

Em sua opinião, deve-se começar por proteger os agricultores, que estão a ser os mais 

afetados, mas também todos nós, que podemos vir a sofrer consequências, as quais, em última 

instância, podem privar-nos das necessidades mais básicas. Pensa que se deveria, desde já, 

também, apelar a todos os munícipes para que adotem medidas de redução de consumo de água, 

uma vez que, “pequenos gestos podem fazer a diferença”. 

Gostaria também, de saber se, em algum momento, a maioria do Executivo pensou na 

elaboração de um Plano Municipal de Gestão da Água? 

A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que já foi elaborado um documento - Plano 

Municipal para a Salvaguarda e Sustentabilidade do Abastecimento de Água - onde estão 

definidas e previstas medidas com o objetivo de reduzir os consumos de água, mas também onde 

estão identificadas soluções alternativas de abastecimento de água em caso de seca, que serão 

ativadas em caso de prolongamento da mesma.  

1.1.4. Feira Medieval      

Faltam, basicamente, dois meses para a Feira Medieval que, por norma, se realiza no 2.º 

ou 3.º fim-de-semana de maio. O evento vai realizar-se este ano ou não?  

A Senhora Vereadora Inês Fonseca respondeu que está previsto realizar a Feira Medieval 

no 3.º fim-de-semana do mês de maio. Informou que, hoje, sairá edital sobre as candidaturas para 

participação de artesãos e mercadores nacionais e estrangeiros no evento e que já está marcada 

reunião com os produtores locais. 

      1.2 – Vereadora Margarida de Abreu Quental    

 1.2.1. Ampliação e reabilitação das piscinas municipais           

 A obra de reabilitação das piscinas municipais está atrasada. Em junho, com a abertura 

da época balnear, estará pronta? 

O Diretor de Departamento Municipal, por solicitação do Senhor Presidente, informou 

que a obra foi lançada com um prazo de execução que possibilitava a abertura das piscinas 

municipais no dia 1 de junho. Foi atrasada sistematicamente com a justificação de falta de 

trabalhadores e de materiais. O empreiteiro já foi notificado para apresentar um plano de 

trabalhos e previsão de execução da empreitada.  

 1.2.2. Refugiados ucranianos           



 O Município vai promover iniciativas junto do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional para acolher famílias ucranianas? Gostava que o Município participasse numa ação 

neste âmbito. 

 A Senhora Vereadora Salomé Guilhermino respondeu que foi feita uma parceria com o 

Município de Castelo de Vide para levar alimentos, bens essenciais e medicamentos para a 

Polónia. Com o IEFP tem sido feita a ponte com os empresários locais que estão dispostos a 

oferecer trabalho a refugiados vindos da Ucrania.  

 1.2.3. Herdade de Camões/Acesso automóvel e pedonal           

 Foi pedido uma alteração do traçado da estrada que atravessa o Monte de Camões para 

garantir as condições de segurança dos trabalhadores. Porque é que não são colocadas bandas 

sonoras? 

   O Senhor Presidente informou que a regulamentação do acesso automóvel e pedonal à 

Herdade de Camões já foi discutido em reunião de Câmara. Foi deliberado e, por unanimidade, 

que a Câmara Municipal aceitava uma alternativa que circundasse as construções do Monte de 

Camões, desde que se mantivesse o caminho público, o traçado proposto fosse em pavimento 

betuminoso e que os encargos financeiros ficassem da responsabilidade do proprietário, ficando 

o Município responsável pela análise do projeto e pela fiscalização de toda a obra.  

      1.3 – Vereadora Salomé Guilhermino    

 1.3.1. Moção           

 Apresentou a seguinte moção: 

 “O Executivo da Câmara Municipal de Avis condena de forma veemente a ofensiva 

militar lançada pela Rússia em território ucraniano, constituindo uma violação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

Art. 1.º 

 “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 

razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.” 

Art. 3.º 

 “Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” 

 Após o Mundo ter assistido e ter sido dizimado, pela pandemia Covid 19, existe a 

necessidade de haver solidariedade entre os Povos. 

 É urgente a retirada das forças militares russas da Ucrânia, a retoma do diálogo e das 

negociações, levando ao cessar da violência. 

 A Paz precisa-se… Para a retoma da economia a nível mundial e essencialmente para o 

cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 Somos pela paz, pela prosperidade.” 

 1.3.2. Centro de Saúde/Pessoal médico           

 Foi entregue à ULSNA, pelo Município e pelos representantes das freguesias, os abaixo-

assinados relativos à falta de médicos no Centro de Saúde, documento que circulou pela 

população durante o ano transato. Foi dito, pela ULSNA que, ainda, não há data prevista para a 

vinda do Dr. Rui para Avis. A Senhora Vereadora informou, também, que já se encontra a 

trabalhar, no Centro de Saúde, o Dr. Tiago, que chegou através de uma empresa, tendo mostrado 

vontade de ficar em Avis. Referiu ainda, que o Município está a encetar todos os esforços no 

sentido de conseguir habitações para que os mesmos se possam fixar em Avis. 

 1.3.3. Equipa feminina de futsal sénior/Mulheres do Município                

 Louvou a equipa feminina de futsal sénior d “Os Avisenses”, referindo que é com grande 

orgulho que as vemos ganhar jogos e taças. Nesta semana, em que se assinala o Dia da Mulher, 

louvou, igualmente, as mulheres do Município que cuidam da família, que trabalham, e, apesar 

da luta constante para a igualdade de géneros, muitas há ainda que sofrem agressões e que são 

vítimas de violência doméstica, tendo cada um de nós um papel fundamental para o término 

destas situações. 



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 março de dois mil e 

vinte e dois que acusava os seguintes saldos:  

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.899.560,71€ 

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

- Em cofre .............................................................................................................. 561,30€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 

a) Um ofício da Freguesia de Galveias a solicitar, na sequência dos procedimentos 

concursais para o recrutamento de Técnicos Superiores, o apoio do Município de forma a poder 

proceder à avaliação dos referidos técnicos no que ao período experimental diz respeito uma vez 

que não possui, no seu quadro de pessoal, de qualquer Técnico Superior para integrar o respetivo 

júri. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, contactar a Freguesia de 

Galveias no sentido de obter mais esclarecimentos sobre este pedido para posterior deliberação. 

 

 

b) Um ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 

Concelho de Avis a solicitar a colaboração do Município na realização de vários eventos 

culturais dirigidos à comunidade educativa. Apresenta o quadro genérico de atividades com as 

datas de realização e os meios humanos e materiais/equipamentos necessários: 

- Gala Apeeeca (29 de abril): colaboração da Ludoteca e da Biblioteca Municipal, 

cedência do Auditório Municipal, equipamento de som e técnicos respetivos e transporte em 

caso de necessidade; 

- Feira “Antiguidades, Velharias e outras Quinquilharias” (9 de julho): utilização de 

espaço público na zona da cerca do Convento, som na via pública e colaboração da Ludoteca;  

- Montagem do Boletim “Participativo” (março): montagem e design gráfico de boletim 

de 6 páginas com a divulgação das ações e eventos; 

- Colóquio sobre a “Infância” nas suas várias vertentes (finais de setembro): colaboração 

da Ludoteca, da Biblioteca Municipal e da Escola de Música, cedência do Auditório Municipal 

e apoio logístico a definir. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado, à 

exceção do equipamento de som, 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. 

O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente 

impedido de o fazer. 

 

 



c) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis a solicitar, no âmbito da XVI 

Semana da Leitura, transporte para os alunos das Freguesias (pré-escolar e 1.º ciclo) e cedência 

do Auditório Municipal, no dia 10 de março de 2022. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado. 

 

 

d) Uma comunicação do Município de Mora a solicitar autorização para colocação de 

pendões de divulgação do evento “Mês das Migas”, que irá promover durante o mês de março, 

na área geográfica do Município de Avis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização para a 

colocação dos pendões. 

 

 

e) Uma comunicação de Helena Palma a solicitar autorização para que a escritura do lote 

B32, sito na Rua José Luís Correia da Silva, n.º 1, em Avis, seja efetuada, também, em nome de 

Tiago André Laranjo Borbinhas.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que a escritura de 

compra e venda do lote em causa seja efetuada nos termos solicitados. 

 

 

f) Uma comunicação da Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. a informar que, no 

âmbito da construção da ETAR de Valongo, será necessário proceder à abertura de vala na 

EM537 para ligação do emissário existente que está no lado oposto da estrada em relação à 

ETAR. Esta intervenção implica a alternância do trânsito no local durante um período estimado 

de 3 dias. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de sinalização 

para execução da travessia na EM537. 

 

 

 4 – REQUERIMENTOS  

       

 4.1 – BOUTIQUE DA CULTURA/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS      

De Boutique da Cultura, associação cultural sem fins lucrativos, com espaço cultural na 

Rua Machado dos Santos, n.º 28, Freguesia e Município de Avis, a requerer a isenção de taxas 

aplicadas pelo Município.  

O Senhor Vereador Rui Nunes perguntou quais são as taxas que a Associação pretende 

ter isenção.  

O Senhor Presidente propôs que este ponto da ordem do dia fosse presente em próxima 

reunião para que a Associação informe quais são as taxas pretendidas, ficando a Senhora 

Vereadora Inês Fonseca responsável por fazer a “ponte” entre o Município e a Associação. 

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

pelo Senhor Presidente.  

 

 

5 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 432.505,61€ 

(quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinco euros e sessenta e um cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 



6 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 552.712,14€ 

(quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e doze euros e catorze cêntimos). 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIOS URBANOS  

Foram presentes dois despachos, efetuados nos dias 28 de fevereiro e 04 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: 

- Na Rua Sacadura Cabral, n.º 7, em Avis (anúncio 27975/2022, de 25 de fevereiro); 

- Nos Covões, em Alcórrego (anúncio 31809/2022, de 04 de março). 

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

exarados pelo Senhor Presidente. 

 

 

8 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/ENCARGOS PLURIANUAIS   

 O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada, à Assembleia Municipal, autorização 

para a assunção dos encargos plurianuais relativamente à celebração do seguinte contrato:  

 - Concurso público para aquisição de serviços de comunicações fixas e móveis de voz, 

móveis de dados e de internet fixa. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

9 – EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FIGUEIRA E 

BARROS/LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÕES     

 Pelo Senhor Presidente foi presente informação do Diretor de Departamento Municipal 

a comunicar, na sequência de ofício da empresa Silveiro, Grades & Serra - Engenharia, 

Fiscalização e Serviços, Lda. a solicitar a liberação das retenções referentes à empreitada de 

“Ampliação do Cemitério de Figueira e Barros”, que se consideram reunidas as condições para 

liberação de 30% (a receção provisória ocorreu a 12 de fevereiro de 2020).  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial 

das cauções, no valor de 30%, nos termos do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

 

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 a), c), e) e f) e B)8. 

 

 

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

eram onze 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.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


