
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA ONZE DE JANEIRO 

DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS     

 

 

  

 Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 (28/12/2022); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

     a) ADERAVIS: JORNADAS TÉCNICAS APÍCOLAS AVIS MELLÍFERA 

2023/PEDIDO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL; 

     b) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÓCIO CULTURAL DE ALDEIA VELHA: 

PASSAGEM DE ANO/PEDIDO DA ESCOLA PRIMÁRIA;  

     c) MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 

DO PORTUGAL ROMANO; 

     d)  LIGA DOS COMBATENTES/NÚCLEO DE PORTALEGRE: HONRAS 

FÚNEBRES AOS ANTIGOS COMBATENTES; 

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. GESTÃO URBANÍSTICA 

            4.1.1. PARECER DE ENQUADRAMENTO NO PDM/SUBSTITUIÇÃO DE 

OLIVAL INTENSIVO POR SUPERINTENSIVO (P.º N.º 173/2022); 

            4.1.2. CONSTRUÇÃO ANTERIOR AO DL N.º 38382/51 (P.º N.º 

224/2022_R.S.P); 

    4.2. OBRAS PARTICULARES 

            4.2.1. APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO; 

5. DESPESAS; 

6. PAGAMENTOS; 

            7. ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS; 

            8. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIO URBANO;        

            9. REGULAMENTO MUNICIPAL DE ESPAÇOS VERDES E ARVOREDO 

URBANO/PROPOSTA; 

          10. PROGRAMA AVIS + 2023; 

          11. PROGRAMA JOVENS EM MOVIMENTO 2023; 

          12. APOIO AO ASSOCIATIVISMO 2023/PROGRAMAS DE APOIO; 

          13. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS DE APOIO 

AO ASSOCIATIVISMO; 

          14. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS DE APOIO 

À RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO; 



          15. PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO TARIFÁRIA 2023; 

          16. CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO. 

       

      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. Votos/Agradecimento/Relações institucionais          

 Desejou aos presentes e aos trabalhadores e colaboradores do Município um excelente 

ano de 2023. Espera que o novo ano traga a todos a serenidade, honestidade e capacidade de 

trabalhar em equipa em prol da população e do desenvolvimento do concelho.  

 Reconheceu o trabalho dos trabalhadores do Município, especialmente nos meses de 

novembro e dezembro, para assegurarem as condições de abertura da Escola de Acolhimento. 

 Espera ver melhoradas as relações estabelecidas entre a maioria do Executivo e os 

Vereadores da oposição, referindo, como exemplo, que só teve conhecimento da vinda da Sra. 

Ministra da Coesão, no âmbito dos efeitos devastadores das últimas cheias, através das redes 

sociais. 

 Em relação ao jantar de Natal da Santa Casa da Misericórdia de Avis, na reunião de 14 

de dezembro de 2022 abordou a questão do convite (o qual fica como anexo à presente ata) desta 

entidade a todo o Executivo Municipal, para estar presente no referido jantar.  

 O Senhor Presidente referiu que os trabalhadores do Município não trabalham apenas no 

final do ano, a sua dedicação acontece durante todo o ano. Relembrou que, ao longo destes anos, 

a relação com os vereadores da oposição sempre foi boa, tendo, na nossa opinião, sido realizado 

um trabalho conjunto que permitiu ao executivo trabalhar em prol da nossa população. É triste 

para nós constatar que atualmente, na maioria das vezes, apenas surgem críticas negativas e 

tentativas de desvalorização do esforço e do trabalho que é realizado. Quando existe vontade 

clara e sincera em contribuir para sucesso das iniciativas municipais deve ser manifestado esse 

efetivo interesse. É de opinião que, como eleitos, devem participar em todas as iniciativas. Nas 

iniciativas promovidas pelo Município, foram sempre convidados. Em relação à visita da 

Senhora Ministra, cada um, dentro das suas funções, decide se deve participar. Relativamente ao 

convite da Santa Casa da Misericórdia, o Senhor Presidente informou que apenas teve 

conhecimento do que lhe foi endereçado (o qual irá ficar anexado à ata).  

 1.1.2. Visita às obras municipais       

 Na reunião realizada a 23 de fevereiro de 2022, solicitou uma visita às obras que 

decorrem no Concelho, nomeadamente ao futuro Quartel da GNR, Piscinas Municipais, futura 

Casa Mortuária de Avis, Centro Municipal de Recolha de Animais e Centro Geriátrico de 

Alcórrego. Esta solicitação foi feita por diversas vezes, ainda sem que se tenha concretizado. 

 O Senhor Presidente relembrou que esta visita já esteve agendada. Em virtude de o 

Vereador Rui estar doente, não foi efetuada. Assim que haja condições, a visita às obras 

municipais será reagendada. 

 1.2 – Vereadora Margarida de Abreu Quental                   

 1.2.1. Contentores de recolha de resíduos sólidos  

 Porque é que os contentores do lixo que estavam junto ao acampamento das famílias de 

etnia cigana, em Benavila, foram retirados e colocados no cruzamento do Lar com o Centro de 



Convívio? Acontece que, em vez de depositar o lixo nesses contentores, estão a utilizar aqueles 

onde são colocados os resíduos do Lar (apresentou fotografias). Agradecia a reposição com 

aumento de contentores junto ao Largo de Feiras e Mercados. 

 A Senhora Vereadora Inês Fonseca disse desconhecer que a localização dos contentores 

tinha sido alterada. Informou que os sacos das fraldas não devem ser colocados nestes 

contentores e que há empresas especializadas para efetuar esse serviço. Referiu que vai verificar 

a possibilidade de reforçar a recolha do lixo ou a colocação de mais contentores. 

 1.2.2. Parque de Campismo  

 Já passaram 60 dias e o Parque de Campismo ainda não abriu. Qual é a razão deste atraso? 

 O Senhor Presidente respondeu que o Parque de Campismo foi concessionado sendo que, 

de acordo com a informação do concessionário, estão a ser executadas obras de remodelação e 

conservação. Assim que estas estiverem concluídas, estarão asseguradas as condições para que 

seja possível abrir ao público.  

 A Senhora Vereadora Salomé Guilhermino referiu que, apesar do espaço se encontrar 

fechado, isso não invalidou o facto de alguns grupos já terem ficado no Parque, nomeadamente 

a Associação Naval de Lisboa e o Grupo dos Ferroviários. Também houve abertura para que as 

crianças do desporto escolar pudessem usar os balneários.  

 1.2.3. App móvel do Município e plataforma Academia do Mestre 

 Solicitou que sejam disponibilizados os relatórios estatísticos relativos à App móvel do 

Município de Avis para analisar qual foi o impacto deste investimento, um ano após a sua 

disponibilização, e avaliar potenciais necessidades e desajustes, bem como os relatórios 

estatísticos relativos à plataforma Academia do Mestre (que representou um investimento 

substancial nos últimos 2/3 anos) para analisar e avaliar potenciais necessidades. 

 A Senhora Vereadora Inês Fonseca respondeu que vai solicitar, aos serviços, os ditos 

relatórios. 

 1.2.4. Espaço “Avis Cowork” 

  Estava previsto para abrir, até ao final do ano de 2022, o novo espaço “Avis Cowork”, 

mas tal não ocorreu. Quais foram as ocorrências que impediram o cumprimento deste 

agendamento? 

 O Senhor Presidente informou que o “Avis Cowork” vai funcionar no local onde, 

anteriormente, estava instalado o Serviço de Finanças. O espaço está em condições de ser 

utilizado. Neste momento, estamos à espera que o Serviço de Finanças entregue a chave. 

 1.2.5. Mapa de pessoal 

 Na reunião de 12 de outubro, o Senhor Presidente informou que “estão a ser introduzidas 

alterações no mapa de pessoal. … O assunto será presente em reunião de Câmara até final do 

presente ano”. Já estamos em janeiro, o mapa de pessoal foi aprovado juntamente com o 

orçamento, em dezembro, e não foram identificadas alterações substanciais ao mesmo, conforme 

havia prometido. 

 O Senhor Presidente informou que foram feitas alterações ao mapa de pessoal fruto da 

transferência de competências da área da educação e da ação social. Atualmente, há 

procedimentos concursais a decorrer. A seu tempo, o assunto será presente em reunião de 

Câmara. 

 

 

B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR  

      A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião anterior. 



 Os Senhores Vereadores, Rui Nunes e Margarida de Abreu Quental, não participaram na 

aprovação da ata por não terem estado presentes 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 vinte e nove de dezembro de 

dois mil e vinte e dois que acusava os seguintes saldos:  

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.214.333,97€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 395,16€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 

a) Um ofício da Associação para o Desenvolvimento Rural e Produções Tradicionais do 

Concelho de Avis a solicitar a disponibilidade do Auditório Municipal, no dia 28 de janeiro de 

2023, para a realização das Jornadas Técnicas Apícolas Avis Mellífera 2023. 

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

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 da Associação Desportiva Sócio Cultural de Aldeia Velha a 

solicitar a cedência das instalações da escola primária para a realização de um convívio 

(passagem de ano) para os associados, nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da 

Senhora Vereadora Inês Fonseca, datado do dia 26 de dezembro de 2022, a 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. 

 

 

c) Uma comunicação do Município de Oliveira do Hospital a remeter, na sequência da 

deliberação tomada na reunião de Câmara, realizada no dia 28 de setembro de 2022, os relatórios 

de contas de 2020 e de 2021 da Associação de Municípios do Portugal Romano.   

O Senhor Vereador Rui Nunes referiu que compreende, em parte, o facto de os relatórios 

de contas estarem a zero, pois a Associação foi fundada apenas a 3 de março de 2020, mas, tendo 

a mesma, pelo menos, 9 municípios associados, ainda nenhum pagou quotas? Perguntou, 

também, se foi efetuado algum levantamento do património romano no concelho de Avis.  

A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que a Associação trabalhava em termos 

informais, tendo decidido começar a cobrar quotas, apenas, em 2022. Quanto ao levantamento 

do património romano, informou que, no âmbito da Carta Arqueológica, há vários registos, e que 

a intenção do Município é valorizar o legado de Mário Sáa e o Sítio da Ladeira. Neste âmbito, 

irá ser elaborada uma candidatura com os restantes municípios 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a integração do 

Município de Avis na Associação de Municípios do Portugal Romano, bem como aprovar o 



valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) correspondente à quota mensal do Município, sendo 

a Vereadora Inês Fonseca a representante da Autarquia na Associação.  

Mais foi deliberado, também por unanimidade, apresentar o assunto na próxima sessão 

da Assembleia Municipal. 

 

 

d) Um ofício do Núcleo de Portalegre da Liga dos Combatentes a solicitar informação 

sobre a aplicação do Protocolo celebrado entre o Ministério da Defesa Nacional e a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, em 07 de abril de 2021, a fim de o divulgar junto aos 

antigos combatentes, sócios, residentes neste Município. Caso este direito não esteja ainda em 

execução, exorta o Município à implementação da medida. 

A Senhora Vereadora Salomé Guilhermino referiu que concorda com a aplicação deste 

protocolo. É uma pequena homenagem que se presta aos antigos combatentes por aquilo que 

fizeram por Portugal.  

O Coordenador Técnico, em mobilidade interna, inter-categorias com autorização do 

Senhor Presidente, complementou este ponto, informando que o pedido para disponibilização da 

bandeira nacional deve ser feito por escrito por herdeiro direto do falecido e fazer prova da 

pessoa em questão ter sido antigo combatente, sendo a bandeira utilizada, a título de empréstimo, 

para o ato fúnebre. 

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

proceder à implementação desta medida. 

 

 

 4 – REQUERIMENTOS: 

 

 4.1. GESTÃO URBANÍSTICA 

 

4.1.1. PARECER DE ENQUADRAMENTO NO PDM/SUBSTITUIÇÃO DE OLIVAL 

INTENSIVO POR SUPERINTENSIVO (P.º N.º 173/2022)     

De Agrícola Vale de Poente, Lda. a requerer, na sequência de pedido exigido pela 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, parecer de enquadramento no Plano 

Diretor Municipal, favorável, sobre a operação de arranque de olival intensivo seguido de nova 

plantação de olival superintensivo, a realizar numa área aproximada de 77 ha, inscritos na matriz 

predial rústica sob o artigo 10G, da Freguesia de Ervedal.  

No que respeita às disposições emergentes do Plano Diretor Municipal, e de acordo com 

o parecer final do Diretor de Departamento Municipal, não se reconhecem quaisquer 

impedimentos ou condicionalismos na instalação da cultura de olival. 

Quanto ao enquadramento arqueológico, o Centro de Arqueologia de Avis refere que o 

Município deveria ser, antecipadamente, informado do início dos trabalhos agrícolas para 

realização de prospeções e, no caso de ocorrência de testemunhos de interesse arqueológico, a 

mesma deverá ser comunicada ao Município. 

            DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que se procedesse de acordo 

com o parecer técnico e a informação do CAA. 

A Senhora Vereadora Inês Fonseca não participou nesta deliberação por se ter declarado 

legalmente impedida de o fazer. 

 

 

4.1.2. CONSTRUÇÃO ANTERIOR AO DL N.º 38382/51 (P.º N.º 224/2022_R.S.P) 

Foi requerida certidão de construção anterior à publicação do Decreto-Lei n.º 38382/51, 

de 7 de agosto (RGEU) para o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de 



Avis sob o n.º 1611 e inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 87, da Freguesia de Avis. 

Consideram-se reunidas as condições para deferimento do pedido. 

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

Presidente, datado do dia 28 de dezembro de 2022, a deferir o requerido, em conformidade com 

o parecer técnico. 

 

 

4.2. OBRAS PARTICULARES 

 

4.2.1. APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO  

O Senhor Presidente informou que foi deferido o pedido de legalização do processo 

abaixo descrito: 

- P.º N.º 19/2022, referente a legalização de construções efetuadas em prédio sito na 

EN244, Freguesia de Avis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

5 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de (-) 272.059,22€ 

(duzentos e setenta e dois mil, cinquenta e nove euros e vinte e dois cêntimos), no período de 

26/12/2022 a 31/12/2022. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 374.159,70€ 

(trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove euros e setenta cêntimos), no período 

de 26/12/2022 a 31/12/2022. 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS     

 Foi tomado conhecimento das seguintes alterações permutativas às demonstrações 

orçamentais: 

 - Alteração número dez, alteração permutativa ao orçamento da despesa número sete, no 

valor de 543.281,00€ (quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e um euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

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

sete, no valor de 488.760,00€ (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

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

número sete, no valor de 205.521,00€ (duzentos e cinco mil, quinhentos e vinte e um euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

 - Alteração número onze, alteração permutativa ao orçamento da despesa número oito, 

no valor de 239.830,00€ (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

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

número oito, no valor de 144.490,00€ (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa 

euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

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



número oito, no valor de 102.000,00€ (cento e dois mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

 - Alteração número treze, alteração permutativa ao orçamento da despesa número nove, 

no valor de 237.240,00€ (duzentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

 - Alteração número treze, alteração permutativa ao orçamento da receita número dois, no 

valor de 312.233,00€ (trezentos e doze mil, duzentos e trinta e três euros) nas inscrições/reforços 

e nas diminuições/anulações; 

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

número nove, no valor de 131.750,00€ (cento e trinta e um mil, setecentos e cinquenta euros) 

nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

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

número nove, no valor de 132.670,00€ (cento e trinta e dois mil, seiscentos e setenta euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

 - Alteração número catorze, alteração permutativa ao orçamento da despesa número dez, 

no valor de 1.111.778,46€ (um milhão, cento e onze mil, setecentos e setenta e oito euros e 

quarenta e seis cêntimos) nas diminuições/anulações; 

 - Alteração número catorze, alteração permutativa ao orçamento da receita número três, 

no valor de 1.111.778,46€ (um milhão, cento e onze mil, setecentos e setenta e oito euros e 

quarenta e seis cêntimos) nas diminuições/anulações; 

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

número dez, no valor de 464.378,46€ (quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e 

oito euros e quarenta e seis cêntimos) nas diminuições/anulações; 

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

número dez, no valor de 647.400,00€ (seiscentos e quarenta e sete mil e quatrocentos euros) nas 

diminuições/anulações. 

 

 

8 – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIO URBANO  

Pelo Senhor Presidente foi presente despacho, por si efetuado, no dia 02 de janeiro de 

2023, 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 o prédio localizado no Pátio das 

Cisternas, n.º 10, em Avis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado 

pelo Senhor Presidente. 

 

 

 9 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE ESPAÇOS VERDES E ARVOREDO 

URBANO/PROPOSTA      

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta do Regulamento identificado 

em título, após a Câmara Municipal ter desencadeado o procedimento em reunião realizada no 

dia 14 de setembro de 2022.  

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

Vereador Rui Nunes, aprovar a proposta de Regulamento Municipal de Espaços Verdes e 

Arvoredo Urbano, o qual prosseguirá os trâmites legais. 

 

 

     10 – PROGRAMA AVIS + 2023   



 Pela Senhora Vereadora Salomé Guilhermino foi presente informação da DDSCT - 

Associativismo e Juventude com as seguintes propostas: 

 - Promover, no ano de 2023, o Programa Municipal Avis + com a abertura de 25 

processos;  

 - Alterar a idade dos participantes: os destinatários do “Avis +” sejam “pessoas residentes 

na área do Município de Avis, que estejam à procura do primeiro emprego ou desempregados, 

com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos ou, no caso de integrarem famílias 

monoparentais ou serem portadores de deficiência, até aos 44 anos, inclusive”;  

 - Atribuir, aos participantes do Programa, uma bolsa horária no valor de 4,00€/hora 

(máximo 5 horas diárias), bem como assegurar a existência de seguro de acidentes pessoais; 

 - Promover a revisão do Regulamento Municipal Avis +. 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas 

apresentadas, mantendo-se em vigor o regulamento já existente. 

 

 

 11 – PROGRAMA JOVENS EM MOVIMENTO 2023       

 Pela Senhora Vereadora Salomé Guilhermino foi presente informação da DDSCT - 

Associativismo e Juventude com as seguintes propostas: 

 - Promover o Programa Jovens em Movimento - Avis 2023, a desenvolver entre 19 de 

junho e 10 de setembro (a decorrer em três períodos de atividade); 

 - Realizar as candidaturas de 02 de maio a 02 de junho; 

 - Organizar o Programa por áreas de atividade; 

 - Atribuir, aos jovens participantes uma bolsa horária no valor de 3,75€/hora (máximo 4 

horas diárias), bem como assegurar a existência de seguro de acidentes pessoais; 

 - Aprovar o projeto de Normas de Participação do Programa Municipal Jovens em 

Movimento - Avis 2023. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas 

apresentadas. 

 

 

 12 – APOIO AO ASSOCIATIVISMO 2023/PROGRAMAS DE APOIO         

 Pela Senhora Vereadora Salomé Guilhermino foi presente informação da DDSCT - 

Associativismo e Juventude a propor que, de acordo com o Regulamento de Apoio ao 

Associativismo e a Iniciativas de Interesse Público Municipal no Concelho de Avis, sejam 

deliberados os programas de apoio objeto de apresentação de candidaturas, sendo que o montante 

máximo de apoio financeiro por cada um deles se encontra definido nos documentos 

previsionais. Os apoios podem revestir as seguintes modalidades: 

a) Programa de apoio ao desenvolvimento associativo; 

b) Programa de apoio a infraestruturas; 

c) Programa de apoio a equipamentos e modernização associativa; 

d) Programa de apoio a atividades de carácter pontual. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, abrir candidaturas apenas para 

os programas de apoio ao desenvolvimento associativo e de apoio a atividades de carácter 

pontual - alíneas a) e d), sendo que as candidaturas decorrem até ao dia 17 de fevereiro de 2023. 

 

 

 13 – NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS DE 

APOIO AO ASSOCIATIVISMO       

Pela Senhora Vereadora Salomé Guilhermino foi presente informação da DDSCT - 

Associativismo e Juventude a propor, atendendo a que ocorreu a saída de um dos membros, a 



nomeação de uma nova comissão de análise para analisar as candidaturas apresentadas no âmbito 

do Regulamento de Apoio ao Associativismo e a Iniciativas de Interesse Público Municipal no 

Concelho de Avis, constituída da seguinte forma: 

- Ângela Maria de Matos Marques 

- Dolores José Grilo Brazão 

- Anabela de Jesus Traquinas Pires 

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

apresentada. 

 

 

 14 – NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS DE 

APOIO À RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO        

Pela Senhora Vereadora Salomé Guilhermino foi presente informação da DDSCT - 

Associativismo e Juventude a propor, de acordo com o estipulado no artigo 11.º do Regulamento 

de Apoio à Recuperação da Habitação no Município de Avis que a comissão para analisar as 

candidaturas apresentadas, neste âmbito, seja composta pelos seguintes membros: 

- Ângela Maria de Matos Marques 

- Sérgio António Oleiro Lopes 

- Maria Lisete Nunes dos Santos 

- Rui Miguel Varela Chorinca 

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

apresentada. 

 

 

15 – PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO TARIFÁRIA 2023       

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta de atualização das tarifas 

para as atividades reguladas no âmbito da ERSAR: água, saneamento e resíduos, bem como as 

inerentes aos serviços auxiliares de abastecimento de água, águas residuais e resíduos sólidos, 

para o ano de 2023. 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca. 

 

 

     16 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO       

     O Senhor Presidente propôs que fossem constituídos os seguintes fundos de maneio:  
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Responsável: João Domingos Feio Xarez da Rosa 

Substituto: Maria Fernanda Rosa Pais Mendes   
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MONTANTE 

020209 – Comunicações                                                             150,00€ 

Responsável: Cristina Maria Pereira Carneiro 

Substituto: Manuel Bento Croca Piteira   
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MONTANTE 

02022599 – Outros serviços                                                               100,00€ 

Responsável: Ana Paula Bartolomeu Canhoto    

Substituto: Lucília Maria Ramos Correia da Silva 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA                                   MONTANTE 

020211 – Despesas de representação                                                             300,00€ 

020101 – Matérias primas e subsidiárias                                                             200,00€ 

020107 – Vestuário e artigos pessoais                                                             100,00€ 



020121 – Outros bens                                                              200,00€ 

020220 – Outros trabalhos especializados                                                              200,00€ 

020117 – Ferramentas e utensílios                                                             200,00€ 

02010201 – Gasolina                                                               50,00€ 

02010202 – Gasóleo                                                             150,00€ 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOCULTURAL E TURISMO 

Responsável: Célia Cristina Casaca Violante  

Substituto: José João Correia Guilherme 

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MONTANTE 

020121 – Outros bens                                                             200,00€ 

020203 – Conservação de bens                                                             100,00€ 

020108 – Material de escritório                                                          50,00€ 

020213 – Deslocações e estadias                                                          50,00€ 

02022599 – Outros serviços                                                                50,00€ 

02021099 – Outros                                                               50,00€ 

Responsável: Ângela Maria de Matos Marques  

Substituto: Anabela de Jesus Traquinas Pires 
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MONTANTE 

04080202 – Transf. correntes - famílias - outras                                                             500,00€ 
DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS 

Responsável: Flamínio Amaro Bonifácio Pechincha   

Substituto: António Joaquim Proença Mota Primo   
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MONTANTE 

020108 – Material de escritório                                                             100,00€ 

020112 – Material de transporte - peças                                                             500,00€ 

020114 – Outro material - peças                                                              500,00€ 

02020202 – Serviços de limpeza e higiene                                                             300,00€ 

020203 – Conservação de bens                                                             700,00€ 

02021099 – Outros                                                               50,00€ 

06020101 – Impostos e taxas pagos pela Autarquia                                                             150,00€ 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE AVIS 

Responsável: Bernardina Maria Fragoso Vitorino Borrecho Pinto  

Substituto: Helena Isabel Navalhas Raimundo Rosado   
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA    MONTANTE 

02022599 – Outros serviços                                                               26,00€ 

020121 – Outros bens                                                               26,00€ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e 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, alínea a); B)4, ponto 4.1.1; B)9 e B)12 a B)16. 

 

 



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

eram onze horas e quarenta e cinco 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.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


