
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA DOZE DE 

DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO     

 

  

  

Aos doze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, realizou-se com início às nove 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 (28/11/2018); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

     a) PRESIDENTE: FÉRIAS; 

     b) VEREADORA INÊS FONSECA: FÉRIAS; 

     c) FREGUESIA DE ALDEIA VELHA: NATAL/PEDIDOS DE APOIO; 

     d) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: FESTA DE NATAL/PEDIDO DE 

APOIO; 

     e) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: PEDIDO DE TRANSPORTE; 

     f) APEEECA: PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE BLOCOS DE RIFAS; 

     g) ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PONTE DE SOR: FINALISTAS/PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE RIFAS; 

     h) ASRPICA: PEDIDO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES E CONVITE PARA 

ALMOÇO DE NATAL; 

     i) CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA VELHA: 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DE PAINÉIS; 

     j) CENTRO CULTURAL DE FIGUEIRA E BARROS: ATIVIDADE/PEDIDO DE 

APOIO; 

     k) SOCIEDADE RECREATIVA BENAVILENSE: PEDIDO DE CEDÊNCIA DO 

PAVILHÃO MULTIUSOS; 

     l) ELENCOBRIGATÓRIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: PEDIDO DE 

ELABORAÇÃO DE POSTAIS; 

     m) STAL: PLENÁRIO SINDICAL/PEDIDO DE APOIO; 

     n) ANMP: SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE ELEITOS LOCAIS - 

PAGAMENTO; 

4. AJUSTES DIRETOS;  

5. DESPESAS;  

6. PAGAMENTOS; 

      7. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

          7.1. SERVIÇOS DE APOIO VETERINÁRIO; 

      8. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 

MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT (MS EA); 



      9. NORMAS DE PARTICIPAÇÃO/PROGRAMA ANIMASÉNIOR; 

    10. ATRIBUIÇÃO DE SÚBSÍDIOS: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

AVIS/FUNDAÇÃO CASA DE REPOUSO D. MARIA MADALENA GODINHO DE 

ABREU/CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA 

VELHA/CENTRO COMUNITÁRIO S. SATURNINO DE VALONGO; 

    11. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE DO EDIFÍCIO SITO NA RUA 

PORTAS DE ÉVORA, 10 E 12, EM AVIS; 

    12. ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2019; 

    13. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS/ALTERAÇÃO DA 

HORA DE REALIZAÇÃO/DESPACHO.      

 

     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 

Não foi tratado qualquer assunto neste ponto da ordem do dia.     

 

 

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 sete de Dezembro de dois mil e 

dezoito que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................... 436.866,51€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.302,00€ 

- Em cofre ........................................................................................................... 2.158,39€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 

a) Uma carta do Senhor Presidente, Nuno Paulo Augusto da Silva, informando que no 

período de 26 a 28 de Dezembro de 2018 se encontra de férias. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

b) Uma carta da Senhora Vereadora, Inês Filipe Pereira da Fonseca, informando que vai 

estar de férias nos dias 10, 17 e 18 de Dezembro de 2018. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 



c) Dois e-mails da Freguesia de Aldeia Velha solicitando a disponibilização de som e 

luzes para a festa de Natal, integrada no “Natal na minha Terra”, a realizar no dia 22 de 

Dezembro, e a elaboração de 8 cartazes A3 para o almoço convívio de Natal dos reformados, a 

realizar no dia 16 de Dezembro. 

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. 

 

 

d) Um e-mail do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando a cedência do Auditório 

Municipal, assim como do sistema de som com cerca de 8 microfones, entrada para teclado e 

leitor de CD, para a realização da festa de Natal do Pré-Escolar e do 1.º e 2.º Ciclos de Avis, no 

próximo dia 14. 

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. 

 

 

e) Um e-mail do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando a cedência de transporte 

para as seguintes atividades: 

- Visita de estudo a Lisboa, dia 23 de Janeiro de 2019, para 36 alunos e 4 professores; 

- No âmbito do projeto Erasmus+ “Beyond Borders”: 

. Aeroporto de Lisboa, dia 10 de Março de 2019, para 8 alunos e 10 professores; 

. Deslocação a Monsaraz e Évora, dia 13 de Março de 2019, para 28 pessoas; 

. Aeroporto de Lisboa, dia 15 de Março de 2019, para 8 alunos e 10 professores. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder, dentro das 

disponibilidades do Município, o transporte solicitado. 

 

 

f) Um ofício da APEEECA - Associação de Pais e Encarregados de Educação das 

Escolas do Concelho de Avis solicitando a elaboração de 24 blocos com 50 rifas cada um para 

os alunos finalistas 2018/2019. 

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

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. 

 

 

g) Uma carta da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor 

solicitando, através do grupo de finalistas do 12.º ano residentes na área do Município de Avis, 

a impressão de 25 blocos com 20 rifas cada bloco. 

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

enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, 

do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei número setenta e 

cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação. 



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

impedido de o fazer. 

 

 

h) Dois ofícios da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas 

e Idosos do Concelho de Avis solicitando a cedência do Pavilhão Multiusos de Benavila para 

realizar o almoço de Natal, no dia 12 de Dezembro do corrente ano, e convidando o Executivo 

para o mesmo almoço. 

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

ratificar a cedência do Pavilhão, 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. 

 

 

i) Um e-mail do Centro Comunitário Santa Margarida de Aldeia Velha solicitando a 

cedência de 3 painéis para uma exposição de artesanato que irá decorrer durante o mês de 

Dezembro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão do apoio 

solicitado, 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. 

 

 

j) Uma carta do Centro Cultural de Figueira e Barros solicitando os seguintes 

equipamentos para a prova de resistência de motorizadas, a ter lugar no dia 15 de Dezembro: 

fita balizadora; 2 tendas; estrutura de ferro e telhas das barraquinhas. 

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

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. 

 

 

k) Uma carta da Sociedade Recreativa Benavilense (BenaBike) solicitando a cedência do 

Pavilhão Multiusos de Benavila, no dia 09 de Dezembro de 2018, para a realização de almoço 

de Natal. 

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

Pavilhão, 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. 

O Senhor Vereador Manuel Ribeiro não participou nesta deliberação por se ter declarado 

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

l) Um ofício da Elencobrigatório - Associação Cultural solicitando a elaboração de 100 

postais de Natal. 

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

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. 

 

 

m) Um ofício do STAL/Direção Regional de Portalegre solicitando a cedência do 

Auditório Municipal e respetivos meios de projeção de apresentação powerpoint, para a 

realização de um plenário sindical, no dia 19 de Dezembro. 

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

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. 

 

 

n) Uma circular da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre o 

pagamento do seguro de acidentes pessoais dos eleitos locais. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 4 – AJUSTES DIRETOS  

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

4.1 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO 

4.1.1. 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 419/2018 – Lufipapel, Lda. - Aquisição de 40 rolos de papel para o multibanco; 

- P.º N.º 420/2018 – Aflosor - Associação dos Produtores Agro-Florestais da Região de 

Ponte de Sor – 4 inscrições na formação “Conduzir e Operar com Trator em Segurança”; 

- P.º N.º 421/2018 – Informaticavisense, Lda. - Passagem de fibra para Fórum da Cultura 

– Casa dos Braga; 

- P.º N.º 422/2018 – Marofeme - Eletricidade e Minimercado, Lda. – Aquisição de 6 

lâmpadas para o Museu; 

- P.º N.º 423/2018 – Serralharia Garcia Pereira - Aquisição de 300 mt de varão de aço; 

- P.º N.º 424/2018 – Is Proinf Intelligence Software, Lda. - Auditoria Base Dados + 

Certificação e Atualização do software do Ginásio Municipal; 

- P.º N.º 425/2018 – Serralharia Garcia Pereira - Aquisição de 1 veio para a gaivota; 

- P.º N.º 426/2018 – Ildefonso Velez - Aquisição de 1 injetor reconstruído para a viatura 

Volvo, de matrícula 59-08-FT; 

- P.º N.º 427/2018 – Novatejo - Serviços de Avaliação Psicológica, Unipessoal, Lda. – 

75 avaliações psicológicas. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

5 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 123.063,68€ 

(cento e vinte e três mil, sessenta e três euros e sessenta e oito cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – PAGAMENTOS 



O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 587.643,91€ 

(quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três euros e noventa e um cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

  7 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     

 

       7.1 – SERVIÇOS DE APOIO VETERINÁRIO  

  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, por um ano (2019), na área do apoio veterinário.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

 8 – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 

MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT (MS EA)    

Pelo Senhor Presidente foi presente Informação/Proposta do trabalhador, Arnaldo 

Canelas, para renovação do contrato de licenciamento de software Microsoft Enterprise 

Agreement (MS EA), informando que, tal como aconteceu no contrato anterior, é a CIMAA que 

está a elaborar um procedimento com vista a integrar os Municípios interessados.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, integrar o procedimento da 

CIMAA para aquisição/manutenção de Licenciamento de Software Microsoft e remeter o assunto 

à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de autorização da assunção dos encargos 

plurianuais, pelo prazo de três anos. 

 

 

 9 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO/PROGRAMA ANIMASÉNIOR      

Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente proposta de Normas de Participação 

do Programa AnimaSénior, o qual é dirigido a reformados, pensionistas e idosos da área do 

Município de Avis, assim como pessoas que estejam em pré-reforma ou desempregados. A 

inscrição, a realizar de 02 a 31 de Janeiro, terá um custo anual de 10,00€ e, para portadores do 

Passe Social, aplica-se o desconto previsto (5,00€).   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de 

Participação do Programa AnimaSénior. 

 

 

      10 – ATRIBUIÇÃO DE SÚBSÍDIOS: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

AVIS/FUNDAÇÃO CASA DE REPOUSO D. MARIA MADALENA GODINHO DE 

ABREU/CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA VELHA/CENTRO 

COMUNITÁRIO S. SATURNINO DE VALONGO      

O Senhor Presidente propôs que fosse atribuído um subsídio no montante de 5.000,00€ 

(cinco mil euros) a cada uma das seguintes instituições: Santa Casa da Misericórdia de Avis, 

Fundação Casa de Repouso D. Maria Madalena Godinho de Abreu, Centro Comunitário Santa 

Margarida de Aldeia Velha e Centro Comunitário S. Saturnino de Valongo, tendo em vista a 

aquisição de equipamentos que contribuam para o bem-estar dos idosos. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente, 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. 

 

  

      11 – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE DO EDIFÍCIO SITO NA 

RUA PORTAS DE ÉVORA, 10 E 12, EM AVIS       

Pelo Senhor Presidente foi presente comunicação da Guarda Nacional Republicana/Posto 

Territorial de Avis, na qual é relatado que janelas de casa não habitada estavam em risco de cair 

para a via pública - Rua Portas de Évora, n.ºs 10 e 12, em Avis. 

O Diretor de Departamento Municipal, Engenheiro Joaquim Monteiro, emitiu o seguinte 

parecer: 

“O prédio sito na Rua Portas de Évora, 12 foi objeto de um processo de verificação das 

condições de segurança e salubridade (Proc. n.º 3/2013) o qual culminou com a deliberação da 

C.M. de 22 Nov. 2017 de não tomar posse administrativa do prédio, na sequência de não 

realização de obras pelo proprietário. 

Aquela deliberação fundamentou-se no facto de não se verificar; à data, perigo para a via 

pública. 

Decorrido este prazo, verifica-se atualmente uma crescente degradação das condições do 

imóvel, apresentando a janela do piso superior indícios de ruína eminente, com possibilidade de 

queda para a rua. 

Considera-se assim de proceder à sua remoção e eventual consolidação das ombreiras e 

verga. 

De acordo com o disposto no n.º 8 do art.º 90.º do RJUE poderão ser preteridas as 

formalidades de vistoria e notificação. 

O prédio n.º 10 da mesma Rua, embora apresentando necessitar de obras de conservação 

não evidencia a existência de elementos em risco de ruina eminente que causem danos na via 

pública.” 

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

Presidente, datado de 22 de Novembro de 2018, no qual determinou que se procedesse de 

imediato com a solução apresentada pelo Senhor Diretor de Departamento.  

 

 

      12 – ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2019 

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para 2019, 

a qual se traduz na criação dos seguintes postos de trabalho: 

1. Trabalhadores a colocar em situação de mobilidade 

1.1. Carreiras de regime geral 

- Carreira/categoria de Técnico Superior – 2 

- Carreira/categoria de Assistente Técnico – 3 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora 

Vereadora Ana Luísa Varela, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente e remeter 

a mesma à próxima sessão da Assembleia Municipal. 

 

 

 13 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS/ALTERAÇÃO 

DA HORA DE REALIZAÇÃO/DESPACHO            

Pelo Senhor Presidente foi presente despacho, por si exarado, em 30 de Novembro de 

2018, a determinar que a reunião ordinária da Câmara Municipal, a realizar, hoje, dia 12 de 

Dezembro, tivesse lugar às 09,30 horas.  



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

pelo Senhor Presidente. 

 

 

C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

Vários elementos do Clube de Campismo de Lisboa estiveram presentes na reunião de 

Câmara com o propósito de apresentar formalmente o Clube, dar a conhecer o tipo de atividade 

que é desenvolvida e as leis e regulamentos vigentes aplicáveis à prática do campismo. Esta 

apresentação foi efetuada na pessoa do seu Presidente, Luís Duarte, e do Diretor de Serviços, 

Luís Santos. No final, o Presidente do CCL agradeceu a oportunidade e mostrou-se disponível 

para trabalhar em conjunto com o Município. 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu ao Clube de Campismo de Lisboa a 

apresentada efetuada e referiu que o mesmo terá o apoio do Município para continuar a fazer de 

Avis um lugar aprazível para os visitantes/turistas. 

 

 

D) APROVAÇÃO EM MINUTA 

Foi deliberado, por unanimidade, no final da reunião, aprovar em minuta, os seguintes 

pontos da ata: B)3, alíneas c), d), f), g), j), l) e m); B)7; B)8; B)10 e B)12. 

 

 

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

eram onze horas e trinta minutos, de tudo para constar se lavrou a presente ata.  

  

 

E eu,                                                          , Assistente Técnico, exercendo atividade na 

Divisão de Administração Geral do Município de Avis, para o efeito designada 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.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


