
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA DOZE DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE     

 

  

  

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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, 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 (22/01/2020); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCÓRREGO E MARANHÃO: PEDIDO DE 

TRANSPORTE; 

    b) JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS: CONCURSO PÚBLICO PARA 

RECRUTAMENTO DE TÉCNICOS SUPERIORES - CONSTITUIÇÃO DO JÚRI; 

    c) CÂMARA MUNICIPAL DE MORA: PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE 

PENDÕES; 

    d) CCDTCMA: PEDIDO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL; 

    e) CENTRO CULTURAL DE FIGUEIRA E BARROS: ESTÁGIO/ISENÇÕES DE 

PAGAMENTO NO GINÁSIO MUNICIPAL; 

    f) ELENCOBRIGATÓRIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: PEDIDO DO 

AUDITÓRIO MUNICIPAL E DE ELABORAÇÃO DE CARTAZES; 

    g) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVIS: PEDIDO DE APOIO; 

    h) AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: NOVOS 

CORPOS SOCIAIS; 

     i) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: III ENCONTRO DE DESPORTO 

ADAPTADO/PEDIDO DE APOIO; 

     j) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: PEDIDOS DE TRANSPORTE; 

     k) JOANA VILLAVERDE/OFFICINA MUNDI: PLANO NACIONAL DAS 

ARTES/PEDIDO DE TRANSPORTE; 

     l) UNIVERSIDADE DE ÉVORA: PEDIDO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL; 

     m) PEDIDO DE APOIO NA PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA 2020; 

     n) COMUNIDADE JEEPORTUGAL: 1.ª TRAVESSIA DE PORTUGAL/PEDIDO 

DE PARECER; 

     o) RANCHO DO SOR: CONVITE À PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE 

HOMENAGEM AO ACORDEONISTA JOAQUIM RATO; 

     p) TRILHO PERDIDO: ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

A MARATONA EXTREME DE AVIS 2020; 

 

 



    q) EUROPACOLON PORTUGAL: PEDIDO DE COLABORAÇÃO NO 

PEDITÓRIO NACIONAL;    

     r) PLANO NACIONAL DE LEITURA: PLANO LOCAL DE LEITURA/CONVITE 

PARA REUNIÃO; 

     s) MDM: DEBATE SOBRE CULTURA E IGUALDADE/PEDIDO DE ESPAÇO 

NA CASA DAS ARTES; 

     t) MUNICÍPIA, EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO, E.M., S.A.: ADESÃO À CENTRAL NACIONAL DE COMPRAS 

MUNICIPAIS; 

     u) STAL - PORTALEGRE: COMUNICAÇÃO DE MEMBROS DIRIGENTES COM 

DIREITO A CRÉDITO DE HORAS; 

     v) CIMAA: ADENDA AO CONTRATO DE CONSÓRCIO DE EEC PROVERE 

INMOTION 2020; 

     w) ICNF, I.P.: PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS DE AVIS – PARECER VINCULATIVO POSITIVO; 

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DA 

MISERICÓRDIA, N.º 16, EM AVIS; 

    4.2. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA PORTAS 

VERMELHAS, EM VALONGO; 

   4.3. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA FREI FILIPE, N.º 8, 

EM AVIS; 

   4.4. OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO 

           - ADÍLIA MATONO VARELA; 

           - JOÃO JOSÉ DE BARROS; 

           - ARESTAS E CAMINHOS - UNIPESSOAL, LDA.; 

           - MARIA JOAQUINA CARDOSO; 

           - AFMM - SUPERMERCADOS, LDA.; 

    4.5. OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO 

            - ÂNGELO AUGUSTO GONÇALVES; 

            - ANTÓNIO JOAQUIM CORREIA; 

            - JORGE MANUEL FERNANDES; 

            - ANA MARGARIDA NOGUEIRA; 

     4.6. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

             - ALMEIDA & SANTANITA, VINHOS, LDA.; 

             - ADÍLIA MATONO VARELA; 

             - FERNANDO JOSÉ MARTINS; 

             - LÍGIA AUGUSTA REIS; 

             - PAULO JORGE BOLAS E DÉBORA CRISTINA ROSA; 

5. AJUSTES DIRETOS; 

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. ALTERAÇÃO AO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO PARA A SALVAGUARDA 

E SUSTENTABILIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SECA PROLONGADA); 

      9. REGULAMENTO DE APOIO À RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO NO 

MUNICÍPIO DE AVIS;  

    10. DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA/PROTOCOLO; 

    11. MUNICÍPIO DE AVIS, SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

E GUARDA NACIONAL REPUBLICANA/CONTRATO DE COOPERAÇÃO 

INTERADMINISTRATIVO; 



    12. REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E A INICIATIVAS DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO CONCELHO DE AVIS/CLUBE DE FUTEBOL 

“OS AVISENSES”; 

    13. ALTERAÇÃO DA TOPONÍMIA DE AVIS/PROPOSTA; 

    14. EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE; 

    15. CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO; 

    16. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL/LIMPEZA DE 

TERRENOS/QUEBRA DE VIDRO; 

    17. EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS”/ABERTURA DE PROCEDIMENTO; 

    18. EMPREITADA DO “CENTRO COMUNITÁRIO E GERIÁTRICO DE 

ALCÓRREGO”/ABERTURA DE PROCEDIMENTO. 

 

     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 – DOCUMENTAÇÃO DA REUNIÃO DE CÂMARA   

A Senhora Vereadora Ana Luísa Varela solicitou que a documentação relativa aos pontos 

a discutir em reunião de Câmara lhe fosse enviada/entregue com maior tempo de antecedência. 

     

 

 

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 dez de janeiro de dois mil e vinte 

que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.840.555,37€ 

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

- Em cofre ........................................................................................................... 1.141,55€ 

 

 

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 a 

cedência do autocarro para as seguintes datas: 6 e 7 de junho (excursão dos jovens), 15 de agosto 

(excursão para toda a população) e 12 de setembro (excursão dos reformados). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, para os fins previstos no artigo 

vigésimo quinto, número um, alínea j), 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, remeter o pedido para deliberação da Assembleia Municipal, visando a 

concessão do apoio solicitado. 

 

 

b) Um ofício da Junta de Freguesia de Galveias a comunicar que pretende abrir 

procedimento para recrutar 6 técnicos superiores nas áreas de contabilidade e gestão, serviço 

social, comunicação e relações públicas, gestão agrícola e solicitadoria e que não tem, no seu 

quadro, qualquer técnico superior para integrar o júri. Solicitam, assim, a indicação de técnico 

superior, para as diferentes áreas, para a constituição do júri de procedimento. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar a Técnica Superior, 

Sílvia Feliz, para integrar o júri do procedimento em questão. 

 

 

c) Uma comunicação da Câmara Municipal de Mora solicitando autorização para colocar 

pendões de divulgação do “Mês das Migas do Concelho de Mora”, na área geográfica do 

Município de Avis, evento que irá promover durante o mês de fevereiro. 

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

colocação dos pendões com isenção de taxa, ao abrigo do disposto na alínea f), do número um, 

do artigo décimo sétimo, do Regulamento Geral de Taxas Municipais 

 

 

d) Uma comunicação do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Avis solicitando a cedência do auditório municipal, no dia 27 de janeiro de 2020, 

para realizar uma sessão de esclarecimento sobre o seguro de saúde Multicare, com trabalhadores 

do Município. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do 

auditório, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea p), 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. 

 

 

e) Uma carta do Centro Cultural de Figueira e Barros solicitando a isenção de pagamento 

no ginásio municipal, para Jéssica Pires e Diana Miranda, uma ou duas vezes por semana, no 

âmbito da realização do estágio do aluno Fernando Rosado, na área do treino 

desportivo/atletismo, estágio que incluirá a orientação das duas atletas. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar as duas atletas do 

pagamento do preço pela utilização do ginásio municipal, durante a duração do estágio referido, 

apoio a prestar ao Centro Cultural de Figueira e Barros, 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. 

 

 

f) Um ofício da Elencobrigatório - Associação Cultural solicitando a cedência do 

auditório municipal, entre os dias 23 e 28 de março, para preparação da nova peça de teatro 

(musical) e cenários, a qual terá a sua estreia no dia 28. Solicitam, também, a cedência do 



auditório, nos dias 17 e 18 de abril, para espetáculo de revista, inserido no 2.º FesTeaTro 2020. 

Para estes eventos serão precisos cartazes de divulgação. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios 

solicitados, enquadrando-se os mesmos 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. 

 

 

g) Uma carta da Santa Casa da Misericórdia de Avis solicitando o som e, se possível, 

uma carrinha de caixa aberta, para o dia 23 de fevereiro de 2020. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emprestar o equipamento de 

som, ficando a cedência de transporte condicionada à disponibilidade existente, 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. 

 

 

h) Uma carta da Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural a informar que 

foram eleitos novos elementos para os corpos sociais, para o triénio 2020/2022, remetendo lista 

com a respetiva composição. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

i) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando o auxílio de um 

técnico e a cedência das canoas e das gaivotas, tendo em vista a realização de atividades na zona 

do Clube Náutico, no âmbito do III Encontro de Desporto Adaptado, que irá acolher no próximo 

dia 17 de março. 

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

 

 

j) Duas comunicações do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando a cedência de 

transporte, nas seguintes datas: 

- Dia 23 de março, a Lisboa, para 33 alunos e 2 professores; 

- Dia 25 de março, a Lisboa, para 22 alunos e 2 professores. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o transporte solicitado, 

se houver disponibilidade por parte do Município. 

 

 

k) Uma comunicação de Joana Villaverde a formalizar, devido a constrangimentos de 

ordem logística, o pedido de apoio no transporte para as visitas de trabalho à Officina Mundi 

(entre a Escola e a Officina Mundi), atividade que se enquadra no programa do Plano Nacional 

das Artes.  

A Senhora Vereadora Ana Luísa Varela informou que os constrangimentos existentes, 

neste momento, já não se colocam.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, verificar com o Agrupamento 

de Escolas de Avis para reavaliar a necessidade deste pedido de transporte.  

 

 



l) Uma comunicação de Ana Patrícia Poeiras solicitando a requisição do auditório 

municipal (mediante as condições a propor) para a Universidade de Évora e os seus parceiros 

realizarem um seminário de divulgação do Projeto Go-Regacork - rega de precisão de sobreiros 

em modo de produção intensiva de cortiça (PDR2020). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com a proposta da 

Chefe de Divisão Municipal, ratificar a cedência do equipamento, bem como de meios 

adequados à realização da iniciativa, enquadrando-se estes apoios 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. 

 

 

 m) O Senhor Presidente propôs que este ponto da ordem do dia fosse transferido para 

próxima reunião. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

n) Uma comunicação de Jorge Maia Sousa solicitando a emissão de parecer relativo à 

1.ª Travessia de Portugal da Comunidade JeePortugal, a realizar de 3 a 9 de abril de 2020. O 

passeio percorrerá o Município de Avis no dia 4 de abril.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

passeio todo-o-terreno turístico, em virtude de o mesmo incluir passagem nas estradas 

municipais deste Município. 

 

 

o) Um ofício do Rancho do Sor convidando a Orquestra de Acordeões do Município de 

Avis a participar na homenagem ao acordeonista Joaquim José Rato, a 14 de março de 2020, no 

Cine Teatro de Ponte de Sor. 

A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que esta homenagem foi antecipada para o 

dia 7 de março e que a Orquestra de Acordeões não tem disponibilidade nesta data, ficando o 

pedido sem efeito. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

p) Uma comunicação de Trilho Perdido Unipessoal, Lda. apresentando proposta para a 

prestação de serviços de assessoria ao evento desportivo “Maratona Extreme de Avis 2020”, a 

realizar no dia 29 de março de 2020, enviando para tal um orçamento para cronometragem, 

controlo intermédio e despesas de deslocação, no valor total de 460,00€ (quatrocentos e sessenta 

euros). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, desenvolver os procedimentos 

necessários com vista à contratação dos serviços a prestar. 

 

 

q) Uma carta de Europacolon Portugal - Associação de Apoio ao Doente com Cancro 

Digestivo solicitando a colaboração do Município, durante os dias 8, 9 e 10 de maio de 2020, na 

mediação com entidades parceiras (associações, grupos de voluntários ou escuteiros) para a 

realização local do seu peditório tendo em vista a angariação de fundos para a luta contra o cancro 

digestivo. Estão disponíveis para organizar sessões informativas em que envolvam uma sessão 



de cinema, corrida/caminhada, ou outro evento, cujos fundos possam reverter para a sua 

Associação. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, verificar com o Grupo 263 de 

Escoteiros de Avis e com a Associação Humanitária de Apoio aos Diabéticos do Concelho de 

Avis disponibilização para colaborar na realização do peditório. 

 

 

r) Uma comunicação do Plano Nacional de Leitura (PNL2027) enviando modelo de 

Acordo de Parceria que visa estabelecer as modalidades de cooperação com o Município de Avis 

e os termos da implementação de um Plano Local de Leitura.    

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria 

a celebrar com o PNL2027. 

 

 

s) Uma comunicação do Movimento Democrático de Mulheres de Portalegre solicitando 

a cedência de espaço na Casa das Artes para a realização de um debate sobre cultura e igualdade, 

a realizar no dia 27 de março. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o auditório da Casa das 

Artes ficando a aguardar o pedido para isenção das taxas municipais, 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. 

 

 

t) Um ofício de Municípia, Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A. 

convidando o Município a aderir à Central Nacional de Compras Municipais, adesão que não 

tem qualquer custo. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir à Central Nacional de 

Compras Municipais e aprovar e celebrar o contrato de adesão.  

 

 

u) Um ofício do STAL de Portalegre enviando cópia do ofício remetido à Direção Geral 

da Administração e Emprego Público, no qual é informado quais são os membros dirigentes com 

direito a crédito de horas. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

v) Uma comunicação da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo enviado, para 

apreciação, a Adenda ao Contrato do Consórcio de EEC PROVERE INMOTION 2020. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Contrato 

do Consórcio referido.  

 

 

w) Um ofício do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. comunicando 

que o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Avis foi analisado e emitido 

parecer vinculativo positivo.  

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

elaborado pelos Serviços, já submetida a parecer da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., e colocar em consulta pública 



proposta do Plano agora ratificada, nos termos previstos na legislação aplicável. Os interessados 

poderão apresentar as suas sugestões por escrito, dentro do prazo da participação pública, 

dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, por via postal, por entrega presencial no Serviço 

de Apoio ao Munícipe, ou através do endereço de correio eletrónico geral@cm-avis.pt. 

 

 

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DA 

MISERICÓRDIA, N.º 16, EM AVIS    

  Na sequência do pedido de informação/denúncia de Arnaldo Canelas sobre pombal e 

falta de higiene no prédio sito no n.º 16 da Rua da Misericórdia, em Avis, foi presente o auto de 

vistoria e o relatório de vistoria da médica veterinária municipal de Alter do Chão, Esmeralda 

Almeida, de verificação das condições de salubridade do logradouro do prédio acima descrito. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder em conformidade 

com o auto de vistoria e com o relatório de vistoria da médica veterinária, notificando o 

proprietário do prédio em causa e informar o queixoso sobre o conteúdo do mesmo. 

 

 

4.2 – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA PORTAS 

VERMELHAS, EM VALONGO     

 Na sequência de comunicação da União das Freguesias de Benavila e Valongo a informar 

sobre o desmoronamento de imóvel, sito na Rua Portas Vermelhas, para o recinto da Escola 

Primária de Valongo, pertencente a António Velez Saramago, cabeça de casal de herança, o 

mesmo foi objeto de vistoria para efeitos de verificação das condições de segurança e salubridade. 

 Sobre este processo, o Diretor de Departamento Municipal informou o seguinte: 

 “… Face ao verificado considera-se deverem ser adotadas pela Câmara Municipal as 

medidas seguintes: 

 a) Homologar os níveis de conservação indicados no auto e respetivas fichas 

 b) Determinar a execução das obras necessárias à correção das deficiências descritas no 

auto de vistoria, com o prazo de 30 dias úteis para o início dos trabalhos a partir da data de 

receção da respetiva notificação e com o prazo de 3 meses para a sua conclusão …” 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder de acordo com a 

informação prestada pelo Diretor de Departamento Municipal, devendo ser observados os demais 

termos constantes na mesma.  

 

 

4.3 – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA FREI FILIPE, N.º 8, 

EM AVIS      

 Na sequência de comunicação de Sérgio Rocha a informar sobre o estado de conservação, 

segurança e salubridade do prédio sito na Rua Frei Filipe, n.º 8, em Avis, o mesmo foi objeto de 

vistoria para efeitos de verificação das condições de segurança e salubridade. 

 Sobre este processo, o Diretor de Departamento Municipal informou o seguinte: 

 “… Face ao verificado considera-se deverem ser adotadas pela Câmara Municipal as 

medidas seguintes: 

 a) Homologar os níveis de conservação indicados no auto e respetivas fichas 

 b) Determinar a execução das obras necessárias à correção das deficiências descritas no 

auto de vistoria, com o prazo de 30 dias úteis para o início dos trabalhos a partir da data de 

receção da respetiva notificação e com o prazo de 6 meses para a sua conclusão …” 



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder de acordo com a 

informação prestada pelo Diretor de Departamento Municipal, devendo ser observados os demais 

termos constantes na mesma.  

 

 

4.4 – OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO    

O Senhor Presidente informou que foram deferidos os pedidos de legalização dos 

processos abaixo apresentados: 

4.4.1. Adília Matono Varela referente à legalização de alteração de moradia, sita na Rua 

das Parreiras, n.º 1, União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão (Alcórrego) - P.º N.º 

14/2018; 

4.4.2. João José Balão de Barros referente à legalização de alteração e ampliação de 

moradia, sita na Rua do Rossio, n.º 59, União das Freguesias de Benavila e Valongo (Benavila) 

- P.º N.º 13/2019; 

4.4.3. Arestas e Caminhos - Unipessoal, Lda. referente à legalização de construção de 

base para báscula de pesagem, sita na Herdade do Conqueiro Nascente, Art.º 1, Secção M, 

Freguesia de Avis - P.º N.º 18/2019; 

4.4.4. Maria Joaquina Cordeiro Canelo Cardoso referente à legalização de construção de 

moradia, sita na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 20, Freguesia de Ervedal - P.º N.º 21/2019; 

4.4.5. AFMM - Supermercados, Lda. referente à legalização de construção de 

dependências agrícolas, sitas na Courela do Olival, Art.º 79, Secção 1.ª, União das Freguesias de 

Alcórrego e Maranhão (Alcórrego) - P.º N.º 27/2019. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.5 – OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO    

O Senhor Presidente informou que foram deferidos os pedidos de concessão do alvará 

das licenças de construção aos munícipes abaixo descritos: 

4.5.1. Ângelo Augusto Salgueiro Gonçalves referente a construção de armazém na 

Herdade da Terrosa do Monte Novo, Freguesia de Figueira e Barros - P.º N.º 06/2017 – área com 

Plano Diretor Municipal; 

4.5.2. António Joaquim Pinto Correia referente a ampliação de edifício para habitação, 

na Rua Combatentes do Ultramar, n.º 37, Freguesia de Avis - P.º N.º 12/2019; 

4.5.3. Jorge Manuel da Graça Fernandes referente a construção de edifício para 

arrecadação de máquinas e alfaias agrícolas, na Zona Industrial de Avis, lote 24, Freguesia de 

Avis - P.º N.º 11/2019; 

4.5.4. Ana Margarida de Carvalho Pereira Loureiro Nogueira referente a alteração e 

ampliação de edifício para habitação, na Rua Outeiro da Saudade, n.ºs 9 e 11, Freguesia de Avis 

- P.º N.º 20/2019. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.6 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO  

O Senhor Presidente informou que foram concedidas as autorizações de utilização abaixo 

descritas:  

- P.º N.º 15/2019 – Almeida & Santanita, Vinhos, Lda..............................Loja de vinhos; 

- P.º N.º 16/2019 – Adília Matono Varela..........................................................Habitação; 

- P.º N.º 17/2019 – Fernando José Rodrigues Martins……………...................Habitação; 

- P.º N.º 19/2019 – Lígia Augusta de Sá Brito Reis…………….......................Habitação; 

- P.º N.º 20/2019 – Paulo Jorge Mileu Bolas e Débora Cristina Valente Rosa..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 1/2020 – Securitas Direct - Serviço de videovigilância/alarme para vários locais; 

- P.º N.º 2/2020 – António da Silva Rodrigues - Serviço de manutenção dos ares 

condicionados; 

- P.º N.º 3/2020 – Rodoviária do Alentejo - Aluguer de autocarro até 20.000km. 

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 1/2020 – Gomes & Soledade, Lda. - Inspeção obrigatória de viaturas; 

- P.º N.º 2/2020 – Empresa Industrial de Pimentão, Lda. - Aquisição de ração para 

animais; 

- P.º N.º 3/2020 – Vicente A. Santos & Filhos, Lda. - Reparação de máquinas – 

atomizador e martelo; 

- P.º N.º 4/2020 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação DR – Regulamento 

do Loteamento do Aglomerado do Maranhão; 

- P.º N.º 5/2020 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação DR – Projeto de 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação; 

- P.º N.º 6/2020 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação DR – Cargo dirigente; 

- P.º N.º 7/2020 – Cofina - Correio da Manhã – Publicação em jornal nacional - Cargo 

dirigente; 

- P.º N.º 8/2020 – CTCS, Lda. - Publicação em jornal regional – Alienação dos lotes nos 

Armazéns do Bairro do Junquilho; 

- P.º N.º 9/2020 – Município de Elvas - Aluguer de espaço no evento “O Alentejo expõe 

em Elvas”; 

- P.º N.º 10/2020 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação DR – Alteração ao 

PP da Zona HE3 do PU de Avis; 

- P.º N.º 11/2020 – Superavis, Lda. - Aquisição de produtos alimentares – Animasenior; 

- P.º N.º 12/2020 – José Algarvio - Levantamento topográfico – Praça da Liberdade e 

Jardim do Poço; 

- P.º N.º 13/2020 – Mercar - Reparação da viatura, de matrícula 81-AJ-90; 

- P.º N.º 14/2020 – Manuel dos Santos - Oficina de Bate Chapa – Reparação da viatura, 

de matrícula 09-92-SB. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 1.414.349,86€ 

(um milhão, quatrocentos e catorze mil, trezentos e quarenta e nove euros e oitenta e seis 

cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 



O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 373.861,96€ 

(trezentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e um euros e noventa e seis cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 8 – ALTERAÇÃO AO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO PARA A 

SALVAGUARDA E SUSTENTABILIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SECA 

PROLONGADA)    

 Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta do Plano em título, elaborado 

pelo Técnico José Grilo, cujo objetivo é responder à incerteza e imprevisibilidade da duração e 

severidade do estado de seca e salvaguardar os stocks de água necessários ao abastecimento das 

populações 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal de 

Gestão para a Salvaguarda e Sustentabilidade do Abastecimento de Água (seca prolongada) e 

remeter o mesmo à próxima sessão da Assembleia Municipal para conhecimento. 

 

 

    9 – REGULAMENTO DE APOIO À RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO NO 

MUNICÍPIO DE AVIS          

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo referente à candidatura da munícipe Sónia 

Maria da Rocha Nobre ao Regulamento de Apoio à Recuperação da Habitação no Município de 

Avis. De acordo com o Relatório Técnico da Candidatura, elaborado pela Comissão de 

Avaliação, a munícipe veio solicitar apoio ao abrigo das alíneas a), b) e g) do artigo 4.º do 

Regulamento em título, para o prédio sito na Rua do Poço do Concelho, n.º 13, em Benavila. 

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

tendo em atenção o parecer e informação da Comissão de Avaliação, e demais documentação. 

 

 

10 – DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA/PROTOCOLO    

Pelo Senhor Presidente foi presente, de novo, proposta de Protocolo a celebrar entre a 

Direção-Geral da Administração da Justiça e o Município de Avis, em virtude de ter sofrido 

alterações, o qual tem por objeto a conservação do interior das instalações do Tribunal sem 

alterações estruturantes ou métodos construtivos e funcionais, a limpeza periódica de coberturas 

e seus órgãos de drenagem de águas pluviais, bem como a reparação do mobiliário. 

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

Protocolo e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de 

autorização da assunção dos encargos plurianuais. 

 

 

11 – MUNICÍPIO DE AVIS, SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

INTERNA E GUARDA NACIONAL REPUBLICANA/CONTRATO DE COOPERAÇÃO 

INTERADMINISTRATIVO  

Pelo Senhor Presidente foi presente minuta de Contrato de Cooperação 

Interadministrativo que visa definir os direitos e obrigações do Município de Avis, da Secretaria-

Geral da Administração Interna e da Guarda Nacional Republicana, no âmbito da colaboração 

institucional, tendo em vista assegurar as obras de construção do imóvel destinado ao novo Posto 

Territorial da Guarda Nacional Republicana de Avis, num terreno, da propriedade do Município. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato 

de Cooperação Interadministrativo para obras de construção do imóvel destinado ao novo Posto 

Territorial da Guarda Nacional Republicana de Avis. 



 

 

12 – REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E A INICIATIVAS DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO CONCELHO DE AVIS/CLUBE DE FUTEBOL 

“OS AVISENSES”         

 Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente Relatório Técnico de Candidatura, 

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

Municipal no Concelho de Avis, elaborado pela Comissão de Análise das Candidaturas, no qual 

foram analisadas as seguintes candidaturas apresentadas pelo Clube de Futebol “Os Avisenses” 

ao programa de apoio ao desenvolvimento associativo, solicitando a atribuição de uma verba 

para fazer face aos respetivos gastos: 

- Treinador credenciado com o nível Futsal UEFA para a equipa de futsal sénior, para a 

época 2019/2020; 

- Cedência do pavilhão do Agrupamento de Escolas de Avis, durante os jogos e os treinos 

dos escalões seniores, infantis, traquinas e demais escalões inferiores de formação durante a 

época 2019/2020.  

É proposto que a verba a atribuir ao Clube de Futebol “Os Avisenses”, no valor total de 

3.140,00€ (três mil, cento e quarenta euros), seja a referente aos meses de janeiro, fevereiro, 

março, abril e maio de 2020. 

No sentido da formalização do apoio a conceder, é proposto a celebração de protocolo 

de cooperação. 

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

apresentadas, enquadrando-se o apoio a conceder 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. 

 

 

13 – ALTERAÇÃO DA TOPONÍMIA DE AVIS/PROPOSTA       

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta de alteração da toponímia de 

Avis, na sequência de problemas reportados, ao longo dos anos, com a numeração e os nomes 

de ruas em diversos locais. 

A presente proposta teve como princípios: 

1. Alterar apenas o que é necessário; 

2. Colocar nomes que estejam ligados à história local (quando não existam); 

3. Nos locais onde não há placas de toponímia, foi solicitada informação ao serviço de 

águas; 

4. Nas situações onde o topónimo tem “Bairro” passa a ser “Rua do Bairro”; 

5. No Bairro do Serradão (área mais sensível) foi realizada reunião com moradores para 

apresentação das soluções propostas. 

Foi, também, proposto que o Município ceda a cada munícipe que o requeira, de forma 

gratuita, uma certidão de correspondência entre a nova morada e a morada anterior (a alteração 

de morada apenas é obrigatória no momento de renovação de documentos). 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca. 

 

 

 14 – EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE       

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente ofício dos Bombeiros Voluntários de Avis a 

informar, no âmbito do protocolo celebrado no dia 4 de abril de 2019 para a constituição de uma 

Equipa de Intervenção Permanente, que o processo de candidatura e seleção de candidatos 



concluído a 3 de outubro de 2019, será alterado devido à desistência de um dos candidatos do 

procedimento concursal, pelo que o comandante vem propor os elementos a integrarem a referida 

equipa, bem como a dar conhecimento dos elementos que constituem uma bolsa de recrutamento. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

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

impedido de o fazer. 

 

 

 15 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO    

Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnica Superior, Cristina Carneiro, 

a propor a criação de uma rúbrica (diversos) no fundo de maneio da DAG para fazer face a 

despesas urgentes, no âmbito das tarefas do serviço de património, nomeadamente, a aquisição 

de documentos junto da Conservatória do Registo Predial ou do Serviço de Finanças, para juntar 

a processos que se encontram a decorrer. 

Neste sentido, o Senhor Presidente propôs que se constituísse um fundo de maneio no 

valor de 100,00€ por conta da classificação económica 02022599. Para tal, propôs uma 

diminuição do fundo de maneio da DDSCT, na classificação económica 020211 - Representação 

dos serviços, passando o montante de 500,00€ para 400,00€, conforme quadro a seguir: 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MONTANTE 

02022599 - Diversos                                                               100,00€ 

Responsável: João Domingos Feio Xarez da Rosa 

Substituto: Maria Fernanda Rosa Pais Mendes   
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOCULTURAL E TURISMO 

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MONTANTE 

020211 - Representação dos serviços                                                        400,00€ 

Responsável: Ana Maria Marques Balão 

Substituto: Célia Cristina Casaca Violante 

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

apresentadas. 

 

 

   16 – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL/LIMPEZA DE 

TERRENOS/QUEBRA DE VIDRO      

Pelo Senhor Presidente foi presente informação do Técnico Superior, Rui Garcia, a 

comunicar que a equipa de sapadores florestais, ao fazer a limpeza de terrenos municipais (corte 

de ervas com motorroçadora) nas imediações da Zona Industrial de Avis, quebrou o vidro lateral 

direito de uma carrinha estacionada, de marca Renault, modelo Kangoo e matrícula 46-95-VB. 

O proprietário da viatura, José António Borges, pretende ser ressarcido pelos danos causados. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à indemnização do 

lesado, no valor exato do prejuízo causado, devidamente comprovado.  

 

 

17 – EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS”/ABERTURA DE PROCEDIMENTO      

 O Senhor Presidente informou que foi lançado concurso público para a empreitada em 

título. O concurso ficou, novamente, deserto. Pelo exposto, o Senhor Presidente propôs que fosse 

reavaliado o projeto e feita uma consulta preliminar ao mercado, nos termos do artigo 35.º-A do 

Código dos Contratos Públicos, com vista à abertura de novo procedimento. 



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

pelo Senhor Presidente.  

 

 

18 – EMPREITADA DO “CENTRO COMUNITÁRIO E GERIÁTRICO DE 

ALCÓRREGO”/ABERTURA DE PROCEDIMENTO       

 O Senhor Presidente informou que foi lançado concurso público para a empreitada em 

título. O concurso ficou deserto. Pelo exposto, o Senhor Presidente propôs que fosse reavaliado 

o projeto e feita uma consulta preliminar ao mercado, nos termos do artigo 35.º-A do Código dos 

Contratos Públicos, com vista à abertura de novo procedimento. 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara 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, alíneas a), b) e g); B)10; B)11; B)12; B)13 e B)16. 

 

 

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

eram dezasseis 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 e cinco de outubro de dois mil e dezassete, a lavrei, 

subscrevo e assino.    
 
 
 

 
 
 

 
 


