
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 
REALIZADA NO DIA ONZE DE JUNHO DE 
DOIS MIL E QUINZE     
 
  

 
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, no Salão Nobre dos Paços 

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, Rui Manuel Varela Barrento Henriques, 
Manuel João Casaca Ribeiro, António Luís Marques e José Ramiro da Silva Caldeira, 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 (27/05/2015); 
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 
3. CORRESPONDÊNCIA: 
    a) ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE 

PORTALEGRE: COLHEITA DE SANGUE;  
    b) SÓ PESCA: SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO; 
    c) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: SOLICITAÇÃO PARA CORTE 

DE ERVAS;  
    d) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: FESTA DA SAÚDE; 
    e) GUARDA NACIONAL REPUBLICANA/DESTACAMENTO DE TRÂNSITO 

DE PORTALEGRE: INFORMAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VIAÇÃO; 
    f) ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE APOIO AOS DIABÉTICOS DO 

CONCELHO DE AVIS: PEDIDO DE APOIO PARA CONCURSO DE PESCA; 
    g) FINALISTAS DO 9.º ANO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: 

ELABORAÇÃO DE CARTAZES; 
    h) INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA: CRIAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA; 
    i) ANMP: SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE BOMBEIROS; 
4. AJUSTES DIRETOS;  
5. DESPESAS;  
6. PAGAMENTOS; 

      7. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 
    a) MODIFICAÇÃO N.º 12; 

      8. ENERAGRO - AGRICULTURA E PROJECTOS, LDA/PEDIDO DE PARECER;   
      9. LAR “ENCONTRO DOS AVÓS”/DELIMITAÇÃO DE ESTACIONAMENTO; 
    10. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: 
    10.1. FEIRA FRANCA DE AVIS 2015/ARTISTAS; 
    11. EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE ERVEDAL E 

VALONGO/LIBERAÇÃO DE GARANTIA; 
    12. EMPREITADA DE REFORMULAÇÃO URBANA E ARRANJO PAISAGÍSTICO 

DA PRAÇA DA REPÚBLICA EM ERVEDAL/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES; 



    13. EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM 
ERVEDAL/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES; 

    14. EMPREITADA DE MUROS DE SUPORTE DO ESPAÇO VERDE DE 
ENQUADRAMENTO DA ZONA HE1 DE AVIS/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES; 

    15. ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR 2014/2015; 
    16. REGULAMENTO DE APOIO À RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE AVIS. 
 
     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 Henriques     
1.1.1. Dia Mundial da Criança             
Correu tudo bem no Dia Mundial da Criança? Ouviu dizer que havia pouco pessoal na 

Piscina.  
O Senhor Presidente referiu que, para além dos docentes e pessoal auxiliar do 

Agrupamento, estiveram também todos os trabalhadores que em anos anteriores participaram 
nesta atividade, inclusivamente os Serviços de Proteção Civil de modo a garantir as condições 
de segurança a todos os participantes, e que, ele próprio esteve no local o dia inteiro, não se 
tendo apercebido que houvesse falta de pessoal. 

 
 
2 – CLDS +/PRESENÇA DO COORDENADOR EM REUNIÃO DE CÂMARA 
No seguimento da solicitação reiterada na última reunião de Câmara para a presença do 

Coordenador Técnico para apresentação/análise da atividade desenvolvida, no âmbito do 
CLDS +, foi comunicado ao Senhor Vereador Rui Henriques que o mesmo não estava 
disponível para estar presente nesta reunião. Foi-lhe ainda transmitido que, como o projeto do 
CLDS + termina no final deste mês de junho, será elaborado um relatório final, pelo que, faria 
mais sentido, apresentar e discutir o projeto, após a sua conclusão. 

O Senhor Vereador Rui Henriques referiu que faria todo o sentido analisar quer o 
relatório intercalar quer depois o relatório final da atividade do CLDS +, para comparar 
resultados e avaliar a execução no tempo. Tendo em atenção que o promotor do CLDS + é o 
Município de Avis e o Coordenador Técnico foi igualmente nomeado pelo Município de Avis, 
não se compreende esta relutância e até despeito em não comparecer em reunião de Câmara 
para apresentar o relatório que foi solicitado em janeiro de 2015. 

 
 

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 cinco de junho de dois mil e 
quinze que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ...................................................................................... 224.930,59 € 
- Fundos de maneio ........................................................................................ 1.000,00 € 
- Em cofre ...................................................................................................... 2.007,96 € 
 

 
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 de Dadores Benévolos de Sangue de Portalegre solicitando 

que o Município informe se concorda com a data de 27 de junho de 2015 para realizar a 
colheita de sangue, em Avis.   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a Associação que 
não existe inconveniente na data proposta para a realização da colheita de sangue, em Avis, 
bem como, conceder o apoio habitual (oferta do almoço) mediante a atribuição de subsídio, a 
definir em posterior reunião. 

 
 
b) Uma carta de Só Pesca solicitando autorização para utilizar o espaço junto ao 

Mercado, no dia 10 de junho de 2015, para atividades relacionadas com convívio de pesca 
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do 

espaço solicitado, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do artigo trigésimo 
terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro. 

 
 
c) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando o corte das ervas 

do espaço escolar. 
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não cobrar ao Agrupamento 

de Escolas de Avis, os custos pelo serviço prestado, no valor total de 553,70 €, enquadrando-se 
este apoio no disposto na alínea u), do artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, 
barra, dois mil e treze, de doze de Setembro. 

 
 
d) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando o seguinte apoio 

para a Festa da Saúde, que vai realizar no dia 12 de junho, designadamente a cedência de 3 
bicicletas estáticas.  

O Senhor Presidente informou que também foi solicitada a participação dos setores do 
desporto, educação, ludotecas, biblioteca, proteção civil e ambiente, mesas e o transporte das 
crianças da área do Município. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado, 
enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea u), do artigo trigésimo terceiro, da Lei número 
setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro. 

 
 

e) Um ofício da GNR - Guarda Nacional Republicana/Destacamento de Trânsito de 
Portalegre informando que os danos causados no veículo 42-DI-11, na EM 537, n.º 23, em 
Valongo, foram causados por um acidente de viação, por despiste, ocorrido no dia 15/05/2015. 



O veículo interveniente é propriedade de Etelvina Moreira Lima, com residência em Benavila, 
e era conduzido por José Cardoso Calado. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
f) Uma carta da Associação Humanitária de Apoio aos Diabéticos do Concelho de Avis 

solicitando um contributo monetário, ou qualquer outro prémio, para o concurso de pesca que 
vai realizar, no dia 12 de julho de 2015, na Albufeira do Maranhão.   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer taça ou trofeu, 
enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do artigo trigésimo terceiro, da Lei número 
setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro. 

 
 
g) Uma carta dos finalistas do 9.º ano do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando 

a elaboração dos cartazes de divulgação do baile de finalistas, que se realizou no dia 06 de 
junho de 2015, no Casão da Casa do Benfica em Avis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão do 
apoio solicitado, enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea u), do artigo trigésimo 
terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro. 

 
 
h) Um ofício da Infraestruturas de Portugal, S.A. informando que no passado dia 29 de 

maio, foi publicada, em Diário da República, a criação da Infraestruturas de Portugal, S.A., por 
fusão jurídica da EP com a REFER, com produção de efeitos em 1 de junho de 2015. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
i) Um ofício da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses solicitando o 

pagamento da importância de 1986,77 €, até ao próximo dia 30 de junho, relativo ao seguro de 
acidentes pessoais de bombeiros, anuidade 2015. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da 
importância referida. 

 
 

 4 – AJUSTES DIRETOS  
      O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes diretos: 

4.1 – AJUSTES DIRETOS 
4.1.1. De acordo com o artigo 112.º e s.s do Código dos Contratos Públicos aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação:  
- P.º N.º 27/2015 – Responsabilidade técnica pela exploração de edifícios e 

equipamentos, trabalhos especializados e acompanhamento técnico (eletricidade); 
- P.º N.º 28/2015 – Aquisição de equipamento de recolha de resíduos sólidos urbanos. 
4.2 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO 
4.2.1. De acordo com os artigos 128.º e 129.º do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação:  
- P.º N.º 65/2015 – Reparação das molas traseiras - Volvo 59-08-FT; 
- P.º N.º 66/2015 – Aluguer de insufláveis; 
- P.º N.º 67/2015 – Aquisição de 1200 garrafas de água - Feira Franca; 
- P.º N.º 68/2015 – Aquisição de 400 bolicaos e 400 ice tea - Marchas Populares; 
- P.º N.º 69/2015 – 3 inscrições no curso de formação inicial para motoristas de 



transporte coletivo de crianças, 4 inscrições no curso de formação contínua para motoristas de 
transporte de crianças e 4 inscrições no curso de operadores/manobradores de máquinas para 
realização de trabalhos em segurança (Grupo I); 

- P.º N.º 70/2015 – Refeições - Dia Mundial da Criança; 
- P.º N.º 71/2015 – Aquisição de 1 bateria; 
- P.º N.º 72/2015 – Análises para a Piscina; 
- P.º N.º 73/2015 – Aquisição de 5 tês; 
- P.º N.º 74/2015 – Material de canalização para o Parque de Campismo; 
- P.º N.º 75/2015 – Ligações eventuais - Marchas Populares. 
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 
 

5 – DESPESAS 
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 191.890,62 € 

(cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa euros e sessenta e dois cêntimos).   
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
6 – PAGAMENTOS 
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 572.619,20 

€ (quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e dezanove euros e vinte cêntimos). 
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

  
 
7 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

     Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 
- Modificação número doze, alteração ao orçamento da despesa número onze, no valor 

de 83.432,25 € (oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e dois euros e vinte e cinco cêntimos) 
nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número doze, alteração ao plano de atividades municipais número nove, 
no valor de 16.002,25 € (dezasseis mil, dois euros e vinte e cinco cêntimos) nas 
inscrições/reforços e diminuições/anulações; 

- Modificação número doze, alteração ao plano plurianual de investimentos número 
cinco, no valor de 40.430,00 € (quarenta mil, quatrocentos e trinta euros) nas 
inscrições/reforços e nas diminuições/anulações. 

 
 

      8 – ENERAGRO - AGRICULTURA E PROJECTOS, LDA/PEDIDO DE PARECER  
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras, 

Urbanismo e Serviços Urbanos sobre pedido de informação da Eneragro - Agricultura e 
Projectos, Lda, sobre a viabilidade de execução de um sistema de captação e distribuição de 
água para rega, a partir da Albufeira do Maranhão. A pretensão da Eneragro, Lda é a seguinte: 
instalação de conduta para transporte de água, desde a origem, na Albufeira de Maranhão, na 
zona da Torrinha, com atravessamento da EN 243 e ao longo da EM 508, até ao limite da área 
do Município, a forma de execução, em conduta enterrada, com pontos de derivação para 
entrega, e a construção de uma “central de bombagem”, com localização não especificada.  

DELIBERAÇÃO: Tendo em consideração os pareceres apresentados pelo 
Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer favorável ao solicitado. 

 



      9 – LAR “ENCONTRO DOS AVÓS”/DELIMITAÇÃO DE ESTACIONAMENTO  
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras, 

Urbanismo e Serviços Urbanos sobre a solicitação apresentada por Maximina Nobre 
Sombreireiro para a delimitação de três lugares de estacionamento reservado a viaturas do Lar 
“Encontro dos Avós”, sito no Bairro do Serradão, em Avis. A solicitação é justificada com o 
aumento de automóveis estacionados em toda a zona envolvente ao Lar, dificultando o acesso 
às instalações, nomeadamente na evacuação ou retorno de utentes, feitos por cadeiras de rodas 
ou macas por ação direta dos bombeiros ou do INEM.  

Uma vez que existe parqueamento automóvel desenhado no jardim, e, atendendo que a 
reserva de estacionamento facilita as evacuações ou os retornos, deverá ser reservado espaço 
na via pública, no mínimo de um, junto à entrada do edifício, que sirva ambulâncias, cargas e 
descargas, e, ainda, aos utilizadores, quando necessário (n.º 2 da Norma XV do Despacho 
Normativo n.º 12/98, de 25 de fevereiro). 

DELIBERAÇÃO: Atendendo a que existe espaço físico para dois ou três lugares de 
estacionamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da requerente, devendo 
ser delimitados três lugares para uso exclusivo do Lar. 

 
 

10 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: 
  

     10.1 – FEIRA FRANCA DE AVIS 2015/ARTISTAS    
            Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que fosse emitido, pela Câmara, 
parecer favorável, nos termos da Lei (artigo 75.º da Lei do O.E. para 2015 - Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho), para 
a contratação em regime de prestação de serviços - tarefa, tendo em vista a contratação de 
artistas para a Feira Franca 2015. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada pelo Senhor Presidente.  

 
 
      11 – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE ERVEDAL E 

VALONGO/LIBERAÇÃO DE GARANTIA 
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras, 

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que, no dia 12 de maio de 2015, foi efetuada a 
vistoria para receção definitiva da empreitada de “Ampliação dos Cemitérios de Ervedal e 
Valongo”, adjudicada a Construções Aquino & Rodrigues, S.A..  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, restituir ao empreiteiro as 
quantias retidas como garantia e promover a extinção das cauções prestadas, uma vez que estão 
reunidas as condições para o efeito. 

 
 
12 – EMPREITADA DE REFORMULAÇÃO URBANA E ARRANJO 

PAISAGÍSTICO DA PRAÇA DA REPÚBLICA EM ERVEDAL/LIBERAÇÃO DE 
CAUÇÕES  

Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras, 
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Urbigav Construções, Sociedade 
Unipessoal, Lda., adjudicatária da empreitada de “Reformulação Urbana e Arranjo Paisagístico 
da Praça da República em Ervedal”, requereu a liberação de 30% da caução prestada, no 
âmbito do contrato respetivo.  



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial 
das cauções no valor de 30%, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito. 

 
 

13 – EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM 
ERVEDAL/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES      

Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras, 
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Decoter - Sociedade de 
Construção e Decoração, Lda., adjudicatária da empreitada de “Pavimentação de Arruamentos 
em Ervedal”, requereu a liberação de 30% da caução prestada, no âmbito do contrato respetivo.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial 
das cauções no valor de 30%, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito. 

 
 
14 – EMPREITADA DE MUROS DE SUPORTE DO ESPAÇO VERDE DE 

ENQUADRAMENTO DA ZONA HE1 DE AVIS/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES  
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras, 

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Constradas - Estradas e 
Construção Civil, S.A., adjudicatária da empreitada de “Muros de suporte do espaço verde de 
enquadramento da zona HE1 de Avis”, requereu a liberação de 60% da caução prestada, no 
âmbito do contrato respetivo.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial 
das cauções no valor de 60%, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito. 

 
 

      15 – ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR 2014/2015  
Pelo Senhor Presidente foi presente Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado 

entre a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares/Direção de Serviços da Região Alentejo, 
o Instituto de Segurança Social, I.P./Centro Distrital de Portalegre e a Câmara Municipal de 
Avis, para o ano escolar de 2014/2015. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Aditamento ao 
Acordo de Cooperação. 

 
 
16 – REGULAMENTO DE APOIO À RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE AVIS   
De Maria Rosa Godinho Pedras, a solicitar apoio ao abrigo das alíneas a) e g) do artigo 

4.º do Regulamento de Apoio à Recuperação da Habitação do Município de Avis, para o 
imóvel sito na Rua Latino Coelho, n.º 12, Freguesia de Ervedal e Município de Avis. 

  DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio solicitado, 
tendo em conta o parecer e informação da Comissão de Avaliação. 

 
 
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) e d); B)10 e B)15. 



E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 
eram dezasseis horas, de tudo para constar se lavrou a presente ata.  

 
 
E eu,                                                          , Chefe de Divisão Municipal 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 três de Outubro de dois mil e treze, a lavrei, subscrevo e assino.      

    
 
 

 


