
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA NOVE DE JUNHO DE 

DOIS MIL E VINTE     

 

  

  

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

Sede do Município, realizou-se com início às dez 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, Inês Filipe Pereira da Fonseca, Ana Luísa de 

Almeida Martins Varela, António Luís Marques e Manuel João Casaca Ribeiro, 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 (27/05/2020); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCÓRREGO E MARANHÃO: 

IMÓVEL/LIMPEZA; 

    b) MARTA ALÇADA/VALNOR, S.A.: CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 

DIGITAL; 

    c) MINISTÉRIO DA SAÚDE: RESPOSTA A MISSIVA ENVIADA SOBRE OS 

SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO CONCELHO DE AVIS; 

    d) CIMAA: MINUTA DE PROTOCOLO TESTES COVID-19/CRUZ VERMELHA 

PORTUGUESA/CONTRIBUTOS; 

    e) STAL: PETIÇÃO N.º 613/XIII/4.ª, PELA APLICAÇÃO DO SUPLEMENTO DE 

INSALUBRIDADE, PENOSIDADE E RISCO; 

    f) GNR/POSTO TERRITORIAL DE AVIS: OCUPAÇÃO DO LARGO DE FEIRAS 

E MERCADOS DE BENAVILA; 

    g) GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES”: PERGUNTA SOBRE O “HOSPITAL 

DE PORTALEGRE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO 

NO COMBATE À COVID-19”; 

    h) GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE AS 

“CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO”; 

    i) ANA PAULA NÁPOLES - ASSISTENTE PARLAMENTAR: INTERVENÇÃO 

DO DEPUTADO ASCENSO SIMÕES - SITUAÇÃO DA ECONOMIA PORTUGUESA; 

4. REQURTIMENTOS: 

    4.1. RUI ALEXANDRE ROSINHA GARCIA/AQUISIÇÃO DE TERRENO NO 

BAIRRO ESTRADA DO CLUBE NÁUTICO; 

    4.2. OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO 

            - JOAQUIM GANCHO RAMALHO E MARIA GUILHERMINA RAMALHO; 

            - AQUAMARANHÃO, ACE; 

            - MIGUEL RAMOS PIRES E PAULA RAMOS PIRES; 

    4.3. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

            - JOAQUIM CANAS PIÃO; 

5. AJUSTES DIRETOS; 



6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS; 

      9. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATO 

DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA; 

    10. BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020/LISTAGEM FINAL;   

    11. EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DO BAIRRO DO 

SERRADÃO - AVIS/EXTINÇÃO DE CAUÇÕES; 

    12. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GNR DE 

AVIS/INÍCIO DO PROCEDIMENTO; 

    13. EMPREITADA DE LIGAÇÃO AVIS/CLUBE NÁUTICO - CORREDOR 

CICLÁVEL E PEDONAL (FASE B)/TRABALHOS COMPLEMENTARES; 

    14. CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DO CENTRO COMUNITÁRIO E 

GERIÁTRICO DE ALCÓRREGO/ESCLARECIMENTOS E/OU LISTA DE “ERROS E 

OMISSÕES”; 

    15. PLANO ESPECIAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DA ÁREA 

INDUSTRIAL 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 – CULTURAS EM REGIME INTENSIVO E SUPERINTENSIVO 

      A Senhora Vereadora Ana Luísa Varela perguntou qual tinha sido o feed-back da reunião, 

com as entidades competentes, sobre a plantação de olival intensivo e superintensivo junto à 

Albufeira do Maranhão, provocando a poluição das águas. 

A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que a reunião foi adiada porque a Agência 

Portuguesa do Ambiente e Administração da Região Hidrográfica do Tejo e a Associação de 

Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia ainda não tinham resultados sobre a qualidade da 

água da Albufeira do Maranhão. 

 

 

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 junho de dois mil e 

vinte que acusava os seguintes saldos:  

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.930.847,89€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.050,00€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 380,59€ 

 

 



3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 

a) Uma comunicação da União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão solicitando que 

o Município acione os meios necessários para que Maria Manuela Rodrigues Mousinho de 

Albuquerque Fonseca proceda à rápida limpeza do terreno sito na Rua Principal, em Montinho, 

Alcórrego, do qual é proprietária (encontra-se, novamente. em situação de abandono - erva a 

crescer à bravia -, pondo em risco os moradores próximos).  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a proprietária do 

terreno em causa para proceder à limpeza do mesmo. 

  

 

b) Uma comunicação de Marta Alçada informando que a Valnor, S.A., até ao dia 27 de 

junho, irá lançar, por meio dos canais digitais Instagram e Facebook, vários desafios semanais. 

Pretende premiar os cidadãos, ambientalmente mais responsáveis, com a oferta de ecobags, 

produtos regionais, equipamentos eletrónicos e, eventualmente alojamento para um fim-de-

semana. Vem, assim, oferecer a possibilidade do Município de Avis se associar a esta campanha 

através da oferta de produtos tradicionais, entradas em museus (entre outros), aos três premiados 

de cada um dos desafios.  

A Chefe de Divisão Municipal, Ana Balão, na sequência de despacho da Senhora 

Vereadora Inês Fonseca, apresentou a seguinte proposta:  

“… - oferta de 3 entradas nos espaços museológicos municipais (CIOA e MUSCA) 

- Oferta de 3 passeios de gaivota (1 hora) …” 

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

apresentada. 

 

 

 c) Uma comunicação do Ministério da Saúde agradecendo a missiva enviada sobre os 

serviços de saúde prestados no concelho de Avis, certos da relevância que as preocupações 

transmitidas comportam, bem como da necessidade de desenvolver todos os esforços tendentes 

ao combate à pandemia por SARS-CoV-2. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

d) Uma comunicação da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo remetendo minuta 

de protocolo a celebrar com a Cruz Vermelha Portuguesa, o qual tem por objeto o 

estabelecimento de uma parceria que visa garantir às Comunidades Intermunicipais (CIM’s) 

aderentes, a necessária comparticipação financeira à liquidação dos encargos inerentes ao 

pagamento dos testes Covid-19 que nos seus municípios sejam solicitados, contratualizados e 

realizados, no âmbito de instituições com respostas sociais. 

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

protocolo. 

 

 

e) Um ofício do STAL Nacional a comunicar que promoveu uma petição à Assembleia 

da República “Pela aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco”, com o n.º 

613/XIII/4.ª, documento que será objeto de debate no dia 5 de junho. Apelam para que os órgãos 

do Município façam aprovar idêntica posição de adesão, às razões expressas na petição, e as 

enviarem aos Grupos Parlamentares na Assembleia da República e ao Governo. 



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a petição pelas razões 

expressas na mesma.  

 

 

f) Uma comunicação da GNR/Posto Territorial de Avis informando que, no dia 01 de 

junho, foi verificado que, no Largo de Feiras e Mercados de Benavila, se encontrava uma viatura 

de transporte de mercadorias a descarregar artigos que constituem o acervo de António Casimiro 

Seabra, residente em Fazendas de Almeirim, estando a ocupar, juntamente com o agregado 

familiar (14 elementos), uma habitação improvisada, sendo sua intenção permanecer no local 

durante a campanha de apanha de alhos na localidade de Casa Branca. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

g) Uma comunicação do Grupo Parlamentar “Os Verdes” enviando pergunta feita sobre 

o “Hospital de Portalegre - contratação de empresa de trabalho temporário no combate à Covid-

19”. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

h) Uma comunicação do Grupo Parlamentar do PCP enviando pergunta formulada ao 

Governo sobre as “condições ambientais da Albufeira do Maranhão”. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

i) Uma comunicação de Ana Paula Nápoles - Assistente Parlamentar remetendo a 

intervenção do deputado Ascenso Simões (PS) ao Ministro da Economia - Situação da Economia 

Portuguesa. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

      4 – REQUERIMENTOS 

 

      4.1 – RUI ALEXANDRE ROSINHA GARCIA/AQUISIÇÃO DE TERRENO NO 

BAIRRO ESTRADA DO CLUBE NÁUTICO     

De Rui Alexandre Rosinha Garcia, residente no Bairro Estrada do Clube Náutico, n.º 10, 

em Avis, a requerer a compra do terreno público, com uma área de aproximadamente 85m2 

(existente entre a sua habitação e a do vizinho residente no n.º 8), o qual, apenas, dá acesso ao 

seu quintal e do qual faz a manutenção. 

Sobre este assunto foi presente a seguinte informação da Técnico Superior, Cristina 

Carneiro:   

“Sou de informar que a área objeto do pedido faz parte do loteamento 1/2003 e está 

designada como espaço público/arruamento, pelo que caso o Município decida atribuir a 

respetiva área ao requerente, terá em primeira instancia de ser feita uma alteração ao referido 

loteamento e só depois poderemos perseguir com os tramites necessários para a respetiva venda.” 

Pelo Diretor de Departamento Municipal, Joaquim Monteiro, foi presente o seguinte 

parecer técnico: 

“Independentemente das questões legais inerentes à possibilidade de venda do terreno, 

do ponto de vista urbanístico não se afigura uma opção desejável a sua integração num 

logradouro privado. A lógica do bairro assenta numa métrica de construções e logradouros 

idênticos, agrupados em conjuntos de 4 lotes. Entre cada um desses conjuntos verifica-se a 



ocorrência de um espaço público, que deveria estabelecer a ligação pedonal entre os arruamentos 

de frente e tardoz. A solução que se afigura desejável passaria pelo restabelecimento dessa 

ligação, o que contribuiria para uma melhoria do controlo e manutenção daqueles locais.” 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 

emitido pelo Diretor de Departamento Municipal e informar o requerente sobre o mesmo. 

 

 

      4.2 – OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO     

A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que foram deferidos os pedidos de 

concessão do alvará das licenças de construção abaixo descritas: 

4.2.1. Joaquim Inácio Gancho Ramalho e Maria Guilhermina Correia Varela Namorado 

Ramalho referente à construção da cobertura de uma moradia, sita na Rua Machado dos Santos, 

n.º 14, Freguesia de Avis - P.º N.º 10/2019; 

4.2.2. AquaMaranhão, ACE referente à construção de uma casa para quadros elétricos e 

posto de transformação, sita na Courela da Fonte Nova, Art.º 88-A, Freguesia de Avis - P.º N.º 

19/2019; 

4.2.3. Miguel Alexandre Ramos Pires e Paula Cristina Ramos Pires referente à 

construção de edifício habitacional com 3 fogos, sito no Monte Pires, Art.º 29-1A, Art.º 146, 

União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão - P.º N.º 05/2020. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.3 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO  

O Senhor Presidente informou que foi concedida a autorização de utilização ao munícipe 

abaixo descrito:  

- P.º N.º 23/2019 – Joaquim Canas Pião…………............................................Habitação. 

       DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 5 – AJUSTES DIRETOS  

      O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes diretos: 

      5.1 – AJUSTES DIRETOS 

5.1.1. 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 19/2020 – Sopinal, S.A. - Aquisição de contentores metálicos de 800 litros; 

- P.º N.º 20/2020 – Alain Vachier - Espetáculo musical por “Julinho KSD”; 

- P.º N.º 21/2020 – Alain Vachier - Espetáculo musical por “Quim Barreiros”; 

- P.º N.º 22/2020 – Alain Vachier - Espetáculo musical por “X-Tense”; 

- P.º N.º 23/2020 – Alain Vachier - Espetáculo musical por “Mishlawi”; 

- P.º N.º 24/2020 – Alain Vachier - Espetáculo musical por “Phoenix RDC”; 

- P.º N.º 25/2020 – Alain Vachier - Espetáculo musical por “Kratus”; 

- P.º N.º 26/2020 – José Pedro Sousa - Espetáculo musical; 

- P.º N.º 27/2020 – Radar dos Sons - Espetáculo musical por “Papillon”; 

- P.º N.º 28/2020 – Xutos & Pontapés - Produções Culturais, Lda. - Espetáculo musical 

por “Xutos & Pontapés”; 

- P.º N.º 29/2020 – Skill Robotics - Aquisição de instrumentos musicais, desportivos e 

mobiliário; 

- P.º N.º 30/2020 – Celtextil - Aquisição de tecidos, linhas e fita; 

- P.º N.º 31/2020 – Futurbrain - Centro de Formação, Lda. – Aquisição de serviços de 

formação - Área de transportes. 



5.2 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO 

5.2.1. 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 89/2020 – Valnor, S.A. - Aquisição de contentores de 6m3; 

- P.º N.º 90/2020 – Inovamus - Aquisição de rótulos para garrafas de álcool gel (Covid-

19); 

- P.º N.º 91/2020 – Inovamus - Aquisição de autocolantes; 

- P.º N.º 92/2020 – Coperol, S.A. - Aquisição de bomba de água VH-97-07; 

- P.º N.º 93/2020 – Galão Publicidade, Lda. - Aquisição de placas para o atendimento 

(Covid-19); 

- P.º N.º 94/2020 – Casa Mundo, Lda. - Aquisição de materiais de construção civil; 

- P.º N.º 95/2020 – Sorpeças - Aquisição de bateria para corta relva; 

- P.º N.º 96/2020 – Tractomoz, S.A. - Aquisição de pulverizador com capacidade para 

100 litros; 

- P.º N.º 97/2020 – Sinalarte - Indústria de Sinalização, Lda. – Aquisição de sinais de 

trânsito;  

- P.º N.º 98/2020 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação de prorrogação de 

prazo – Centro Comunitário e Geriátrico de Alcórrego.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 278.262,58€ 

(duzentos e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e dois euros e cinquenta e oito cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 457.213,24€ 

(quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e treze euros e vinte e quatro cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

   8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS   

     Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 

- Modificação número sete, alteração permutativa ao orçamento da despesa número 

quatro, no valor de 330.600,00€ (trezentos e trinta mil e seiscentos euros) nas inscrições/reforços 

e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número sete, alteração permutativa ao plano de atividades municipais 

número quatro, no valor de 259.400,00€ (duzentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos euros) 

nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número sete, alteração permutativa ao plano plurianual de investimentos 

número dois, no valor de 83.200,00€ (oitenta e três mil e duzentos euros) nas inscrições/reforços 

e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número oito, alteração permutativa ao orçamento da despesa número 

cinco, no valor de 54.700,00€ (cinquenta e quatro mil e setecentos euros) nas inscrições/reforços 

e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número oito, alteração permutativa ao plano de atividades municipais 

número cinco, no valor de 91.700,00€ (noventa e um mil e setecentos euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 



- Modificação número nove, alteração permutativa ao orçamento da despesa número seis, 

no valor de 38.000,00€ (trinta e oito mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número nove, alteração permutativa ao plano de atividades municipais 

número seis, no valor de 38.000,00€ (trinta e oito mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número dez, alteração permutativa ao orçamento da despesa número sete, 

no valor de 44.500,00€ (quarenta e quatro mil e quinhentos euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

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

número sete, no valor de 44.500,00€ (quarenta e quatro mil e quinhentos euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

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

no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

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

número oito, no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número doze, alteração permutativa ao orçamento da despesa número 

nove, no valor de 30.000,00€ (trinta mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número doze, alteração permutativa ao plano de atividades municipais 

número nove, no valor de 30.000,00€ (trinta mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número treze, alteração permutativa ao orçamento da despesa número dez, 

no valor de 4.000,00€ (quatro mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

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

número dez, no valor de 4.000,00€ (quatro mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número catorze, alteração permutativa ao orçamento da despesa número 

onze, no valor de 21.000,00€ (vinte e um mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

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

número onze, no valor de 1000,00€ (mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número catorze, alteração permutativa ao plano plurianual de 

investimentos número três, no valor de 20.000,00€ (vinte mil euros) nas inscrições/reforços e 

nas diminuições/anulações; 

- Modificação número quinze, alteração permutativa ao orçamento da despesa número 

doze, no valor de 40.000,00€ (quarenta mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número quinze, alteração permutativa ao plano de atividades municipais 

número doze, no valor de 40.000,00€ (quarenta mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número dezasseis, alteração permutativa ao orçamento da despesa número 

treze, no valor de 37.000,00€ (trinta e sete mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número dezasseis, alteração permutativa ao plano de atividades municipais 

número treze, no valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros) nas inscrições/reforços e nas 



diminuições/anulações; 

- Modificação número dezasseis, alteração permutativa ao plano plurianual de 

investimentos número quatro, no valor de 12.000,00€ (doze mil euros) nas inscrições/reforços e 

nas diminuições/anulações; 

- Modificação número dezassete, alteração permutativa ao orçamento da despesa número 

catorze, no valor de 22.000,00€ (vinte e dois mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número dezassete, alteração permutativa ao plano de atividades 

municipais número catorze, no valor de 14.000,00€ (catorze mil euros) nas inscrições/reforços e 

nas diminuições/anulações; 

- Modificação número dezassete, alteração permutativa ao plano plurianual de 

investimentos número cinco, no valor de 8.000,00€ (oito mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número dezanove, alteração permutativa ao orçamento da despesa número 

quinze, no valor de 49.000,00€ (quarenta e nove mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número dezanove, alteração permutativa ao plano de atividades 

municipais número quinze, no valor de 80.000,00€ (oitenta mil euros) nas inscrições/reforços e 

nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte, alteração permutativa ao orçamento da despesa número 

dezasseis, no valor de 96.051,00€ (noventa e seis mil e cinquenta e um euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte, alteração permutativa ao plano de atividades municipais 

número quinze, no valor de 96.051,00€ (noventa e seis mil e cinquenta e um euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte, alteração permutativa ao plano plurianual de investimentos 

número seis, no valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte e um, alteração permutativa ao orçamento da despesa 

número dezassete, no valor de 6.150,00€ (seis mil, cento e cinquenta euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte e um, alteração permutativa ao plano de atividades 

municipais número dezasseis, no valor de 6.150,00€ (seis mil, cento e cinquenta euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte e dois, alteração permutativa ao orçamento da despesa 

número dezoito, no valor de 137.048,64€ (cento e trinta e sete mil, quarenta e oito euros e 

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

- Modificação número vinte e dois, alteração permutativa ao plano de atividades 

municipais número dezassete, no valor de 152.764,10€ (cento e cinquenta e dois mil, setecentos 

e sessenta e quatro euros e dez cêntimos) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte e dois, alteração permutativa ao plano plurianual de 

investimentos número sete, no valor de 11.284,54€ (onze mil, duzentos e oitenta e quatro euros 

e cinquenta e quatro cêntimos) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte e três, alteração permutativa ao orçamento da despesa 

número dezanove, no valor de 24.740,00€ (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte e três, alteração permutativa ao plano de atividades 

municipais número dezoito, no valor de 24.740,00€ (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta 

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



    9 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATO 

DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA    

 O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal 

para a assunção dos encargos plurianuais relativamente à celebração de contrato de prestação de 

serviços para vigilância do Parque de Campismo, por 18 meses. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

   10 – BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020/LISTAGEM FINAL       

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de decisão final de ordenação dos 

candidatos que apresentaram candidaturas, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio aos 

Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, no ano letivo 2019/2020, dado que, na 

sequência do Edital publicado a 14 de maio de 2020, não foi apresentada qualquer reclamação.  

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

final apresentada.  

 

 

 11 – EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DO BAIRRO DO 

SERRADÃO - AVIS/EXTINÇÃO DE CAUÇÕES       

 Pelo Senhor Presidente foi presente documento do Diretor do Departamento de Obras, 

Urbanismo e Serviços Urbanos a comunicar que, no dia 01 de junho do corrente ano, foi efetuada 

a vistoria para receção definitiva da empreitada de “Pavimentação de Arruamentos do Bairro do 

Serradão - Avis” adjudicada a “Manuel da Conceição Antunes, Construções e Obras Públicas, 

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 CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GNR DE 

AVIS/INÍCIO DO PROCEDIMENTO     

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para: 

1 – Aprovar a decisão de contratar a empreitada n.º 08/2020 - Construção do Posto 

Territorial da GNR de Avis, com o preço base de 938.300,00€, acrescido de IVA e pelo prazo 

de execução máximo de 450 dias, nos termos do artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos. 

2 – Aprovar, de acordo com o disposto no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, 

a escolha do tipo de procedimento, recorrendo-se a concurso público, nos termos da alínea c) do 

n.º 1 do artigo 16.º conjugado com a alínea b) do artigo 19.º do referido Código. 

3 – Aprovar, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, as 

peças de formação deste contrato, de onde fazem parte a minuta do anúncio, o programa do 

procedimento e o caderno de encargos, o qual é formado pelos elementos de solução de obra 

referidos no artigo 43.º do referido diploma legal, designadamente pelo respetivo projeto de 

execução. 

4 – Designar, nos termos do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, os elementos 

que integrarão o Júri do Procedimento, sendo este constituído do seguinte modo: 

Efetivos: 

Hélder Alberto Maneiras Cortes Pereira - Presidente 

Rui Miguel Varela Chorinca 

Sérgio Manuel Carmelo de Brito 



Suplentes: 

Maria Lisete Nunes dos Santos 

Tiago André Laranjo Borbinhas 

5 – Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a assunção do compromisso 

plurianual, com repartição de encargos para os anos de 2020 e 2021. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

13 – EMPREITADA DE LIGAÇÃO AVIS/CLUBE NÁUTICO - CORREDOR 

CICLÁVEL E PEDONAL (FASE B)/TRABALHOS COMPLEMENTARES       

Pelo Senhor Presidente foi presente informação da fiscalização (Técnico Superior, Lisete 

Santos), a comunicar que, “no decorrer normal dos trabalhos da empreitada em epígrafe, detetou-

se a existência de solos em duas áreas do traçado da via, que apresentam características muito 

pobres e que pela sua natureza necessitam de outro tipo de intervenção, de modo a conseguirmos 

uma base de suporte sólida. Assim, será necessário executar trabalhos de saneamento daquelas 

áreas, para criar um suporte de base de pavimento estável e evitar que mais tarde surjam 

problemas naquela zona do corredor ciclável. Trata-se de uma situação inesperada, que origina 

trabalhos complementares resultantes de circunstancias imprevisíveis em obra, sendo estes 

necessários para uma boa execução/conclusão da obra. 

Assim pelo exposto, considera-se que: 

- Os trabalhos em causa configuram a situação prevista no n.º 4 do artigo 370.º do 

decreto-lei n.º 111/2017 de 31 de agosto. 

- Julga-se de remeter ao empreiteiro a ordem de execução respetiva, solicitando a 

apresentação dos preços unitários para os trabalhos complementares, conforme previsto no artigo 

371.º do citado diploma legal.” 

Na mesma informação, o Diretor de Departamento Municipal emitiu o seguinte parecer:  

“De acordo com a informação da fiscalização a situação descrita reveste a natureza de 

trabalhos complementares resultantes de circunstâncias imprevisíveis, cf. n.º 4 do art.º 370 do 

CCP. 

Considerando que os mesmos têm enquadramento nas alíneas a) e b) do referido n.º 4, 

deverá ser ordenada a sua execução. 

Tratando-se de trabalhos de espécie diferente dos previstos no contrato, deve o 

empreiteiro apresentar uma proposta de preço e prazo de execução no prazo de 10 dias a contar 

da data de recepção da ordem de execução dos mesmos (art.º 373 1-a) e 2).” 

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

Presidente, datado de 03 de junho de 2020, para que se procedesse em conformidade com o 

parecer do Senhor Diretor de Departamento. 

 

 

 14 – CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DO CENTRO COMUNITÁRIO E 

GERIÁTRICO DE ALCÓRREGO/ESCLARECIMENTOS E/OU LISTA DE “ERROS E 

OMISSÕES”         

Pelo Senhor Presidente foi presente informação do júri do procedimento (Técnico 

Superior, Helder Cortes Pereira), referente ao concurso público da empreitada em título que se 

relaciona com a apresentação de lista de erros e omissões do mapa de quantidades do concurso 

público retro identificado, pela empresa Canas - Engenharia e Construção, S.A., no dia 14 de 

maio de 2020, a qual foi entregue no prazo legal previsto. O júri considerou que a lista deve ser 

aceite e que deve ser proferido despacho de concordância com as omissões e os erros listados. 

Na mesma informação, o Diretor de Departamento Municipal emitiu o seguinte parecer: 



“De acordo com a informação do júri do procedimento deverão ser aceites os erros e 

omissões constantes da lista anexa. 

Considerando que, nesta data se encontra ultrapassado o prazo previsto no n.º 5 do art.º 

50 do CCP, entende-se dever recorrer-se à metodologia prevista no n.º 7 do mm artigo, 

procedendo-se à rectificação dos erros e omissões e prorrogando-se o prazo para apresentação 

das propostas nos termos do n.º 2 do art.º 64.” 

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

Presidente, datado de 26 de maio de 2020, para que se procedesse em conformidade com o 

parecer do Senhor Diretor de Departamento. 

 

 

15 – PLANO ESPECIAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DA ÁREA 

INDUSTRIAL DE AVIS      

 Pelo Senhor Presidente foi presente o Plano em título. 

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

Especial de Emergência de Proteção Civil da Área Industrial de Avis e remeter o mesmo à 

próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de aprovação. 

 

 

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 b); B)9; B)10 e B)15. 

 

 

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

eram treze horas, de tudo para constar se lavrou a presente ata.  

  

 

E eu,                                                              , Coordenador Técnico, em mobilidade 

interna, inter-categorias, exercendo atividade na Divisão de Administração Geral do Município 

de Avis, para o efeito designado por deliberação tomada na primeira reunião da Câmara 

Municipal de Avis, realizada no dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezassete, a lavrei, 

subscrevo e assino.    
 

 


