
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA TREZE DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE     

 

  

  

Aos treze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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 (23/01/2019); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

     a) ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTA DO CONCELHO DE AVIS: PASSEIO 

TT/PEDIDO DE CEDÊNCIA DO HANGAR DO CLUBE NÁUTICO E PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL; 

     b) SOCIEDADE RECREATIVA BENAVILENSE: PEÇA DE TEATRO/PEDIDO 

DE APOIO; 

     c) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: REPRESENTAÇÃO EM 

BRUXELAS/PEDIDO DE APOIO; 

     d) GRUPO DE ESCOTEIROS 263: VISITA AO CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE 

AVIS; 

     e) BERNARDINA PINTO: LANÇAMENTO DO LIVRO DE POESIA “SOL DA 

MINHA VIDA”/PEDIDO DE APOIO E PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES; 

     f) ANDREIA MARTINS: MERCADO MUNICIPAL/DENÚNCIA DE 

ARRENDAMENTO; 

     g) FILIPE BORREGO: AQUISIÇÃO DE LOTE; 

     h) EUROPACOLON PORTUGAL: PEDIDO DE COLABORAÇÃO NO 

PEDITÓRIO NACIONAL; 

     i) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOUSEL: PROTOCOLO DE FORMAÇÃO 

EM CONTEXTO DE TRABALHO; 

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

     k) DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES: ADENDA AO 

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LETIVO DE 

2017/2018; 

     l) SARA ALMEIDA: DECLÍNIO DO PEDIDO DE ESTÁGIO CURRICULAR;  

     m) ELENCOBRIGATÓRIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: PÁSCOA/PEDIDO DE 

ELABORAÇÃO DE RIFAS; 

     n) GRUPO DE PEREGRINOS DA PARÓQUIA DE BENAVILA: PEREGINAÇÃO 

A FÁTIMA 2019/PEDIDO DE APOIO; 



    o) COMISSÃO ORGANIZADORA: PEREGRINAÇÃO ESTREMOZ-

FÁTIMA/PEDIDO DE APOIO; 

     p) FESAP: PRÉ-AVISO DE GREVE; 

     q) ANMP: HORA DO PLANETA 2019; 

     r) ALTICE PORTUGAL: POSIÇÃO ASSUMIDA SOBRE TDT; 

     s) GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: PERGUNTA SOBRE A “PRODUÇÃO DE 

OLIVAL INTENSIVO NO CONCELHO DE AVIS COM IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA 

(PORTALEGRE)” E APRECIAÇÕES PARLAMENTARES SOBRE O QUADRO DE 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E 

INTERMUNICIPAIS; 

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. PRÉDIO SITO NA RUA DA PORTA DO POSTIGO, N.ºS 8 E 10, EM 

AVIS/ISENÇÃO DE IMI; 

     4.2. OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO 

             - CASA SARMENTO, S.A.; 

     4.3. OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO 

             - CATARINA PIRES RODRIGUES; 

             - SOC. AGRÍCOLA BARRADAS & BARRADAS, LDA.; 

             - AGROPECUÁRIA COUCEIRO, LDA.;  

     4.4. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

             - AGROPECUÁRIA COUCEIRO, LDA.; 

             - SOC. AGRÍCOLA BARRADAS & BARRADAS, LDA.; 

             - CATARINA PIRES RODRIGUES; 

             - BENTO MANEIRAS BOINO; 

5. AJUSTES DIRETOS;  

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO/CANDIDATURAS: 

      9. CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO +/CANDIDATURAS; 

    10. ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS/ISENÇÃO DE INGRESSO; 

    11. ALTERAÇÃO AO PPHE3 - AVIS/PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA; 

    12. VEDAÇÃO DE PROPRIEDADE JUNTO AO CAMINHO MUNICIPAL NA 

ENTRADA DA FREGUESIA DE ALDEIA VELHA; 

    13. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/BAIRRO CATARINA EUFÉMIA, N.º 8, EM 

AVIS;  

    14. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DA ESCOLA VELHA, N.º 1, EM 

VALONGO.  

 

     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 – REUNIÃO GERAL DE TRABALHADORES   

A Senhora Vereadora Ana Luísa Varela referiu que teve conhecimento da reunião geral 

de trabalhadores, que aconteceu no dia 30 de Janeiro, pelas redes sociais. Como não foi 

informada da mesma, pensou que tinha sido por lapso. Verificou, contudo, que a reunião foi 



importante porque os serviços municipais foram encerrados. Qual foi o assunto tratado nessa 

reunião que não podia ser discutido setor a setor? 

O Senhor Presidente concordou que a Senhora Vereadora deveria ter sido informada 

sobre a realização da referida reunião. Lamentavelmente, isso não aconteceu, precisamente, por 

lapso. Referiu que a reunião teve como propósito falar sobre a organização dos serviços e 

questões relacionadas com o adequado desempenho dos trabalhadores. Informou ainda que, num 

futuro próximo, serão efetuadas as habituais reuniões setor a setor. 

 

 

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 oito de Fevereiro de dois mil e 

dezanove que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................... 837.446,58€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 5.850,00€ 

- Em cofre ........................................................................................................... 1.416,24€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 

a) Duas cartas da Associação Motociclista do Concelho de Avis solicitando o seguinte 

para o 8.º Passeio TT, organizado no dia 9 de Fevereiro: 

- O empréstimo do Hangar do Clube Náutico; 

- A oferta de 50 sacos com informação institucional do Município. 

O Senhor Presidente referiu que é de enaltecer o excelente trabalho que a Associação 

tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão dos 

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. 

 

 

b) Uma carta da Sociedade Recreativa Benavilense (Secção Benabike) solicitando a 

cedência do equipamento de som e respetivo transporte, no dia 24 de Fevereiro, para a realização 

de peça de teatro, incluída no Festeatro 2019, bem como a impressão de 12 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. 

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

legalmente impedido de o fazer. 



c) Um ofício do Rancho Folclórico de Avis solicitando apoio para representar o 

Município no V Festival Lusófono de Folclore de Bruxelas (49 pessoas), de 15 a 17 de Março de 

2019, para dar a conhecer Avis, as suas gentes e tradições.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor 

de 15.000,00€ (quinze mil euros), 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. 

 

 

d) Uma comunicação do Grupo de Escoteiros 263 solicitando uma visita ao Centro de 

Arqueologia de Avis, no dia 17 de Fevereiro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido dos 

interessados. 

 

 

e) Uma carta de Benardina Maria Fragoso Vitorino Borrecho Pinto solicitando o seguinte 

para o lançamento do seu livro de poesia “Sol da minha vida”, marcado para o dia 25 de Maio 

de 2019: 

- Cartazes e convites para divulgação do evento; 

- Espaço da Biblioteca Municipal (a sala de adultos); 

- Um estrado e microfones para a mesa e som para os músicos convidados. 

Gostaria de ter conhecimento se o Município está interessado na aquisição de exemplares 

do livro, o qual terá o custo de 13,00€ (treze euros). 

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

Biblioteca Municipal (atendendo ao espaço e a experiências anteriores, não é necessário a 

utilização de som e estrado) e conceder o material para publicidade e promoção do evento, 

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. 

Mais deliberou, também por unanimidade, adquirir 10 exemplares do livro de poesia. 

 

 

f) Uma carta de Andreia Filipa Gonçalves Martins solicitando a denúncia do contrato de 

arrendamento que detém no Mercado Municipal, destinado a comércio, a partir do fim do mês 

de Fevereiro de 2019. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da 

interessada. 

 

 

g) Uma carta de Filipe Jorge Silveira Borrego casado com Elisa Alexandra Mestre 

Borrego, residentes na Rua Vasco da Gama, n.º 2, em Alcórrego, solicitando a aquisição do lote 

n.º 9, pois a família vai aumentar e gostariam de construir mais divisões. 

Sobre este assunto, foi presente a seguinte informação do Diretor de Departamento 

Municipal, Engenheiro Joaquim Monteiro: 

“Segundo se infere do pedido, pretende-se a junção dos lotes 8 e 9 com vista a ampliar a 

habitação existente no primeiro (correspondente ao n.º de polícia 2 da Rua Vasco da Gama). 



Face à solução atualmente prevista no loteamento municipal n.º 1/2005, não se afigura 

viável a pretensão porquanto: 

- Não está prevista a figura de associação de lotes 

- O polígono de implantação do lote 9 não confina com a construção existente no lote 8, 

existindo uma faixa de 3m de largura, não edificável, entre eles” 

O Diretor de Departamento Municipal informou ainda que, para deferir o pedido do 

interessado, a Câmara deveria deliberar a abertura de procedimento para alteração do 

Loteamento. 

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

do Diretor de Departamento Municipal, proceder à abertura de procedimento para alteração do 

Loteamento Municipal n.º 1/2005 (Rua Vasco da Gama-A, em Alcórrego). 

 

 

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

Digestivo solicitando o apoio do Município durante os dias 29, 30 e 31 de Março de 2019 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, autorizar a realização do 

peditório, ficando a Técnico Superior, Anabela Pires, encarregada de verificar com as entidades 

locais a disponibilidade em colaborarem nesta atividade. 

 

 

i) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Sousel enviando Protocolo de 

Cooperação para a realização de Formação em Contexto de Trabalho para alunos do Curso 

Profissional Técnico de Desporto (10.ºC/11.ºC), a qual decorre a partir de dia 31 de Janeiro até 

ao dia 31 de Julho de 2019. A formação não confere direito remuneratório. 

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

Protocolo. 

 

 

j) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando, no âmbito das 

atividades do desporto escolar, a cedência de transporte para as seguintes datas: 

- Gavião, dia 27 de Fevereiro de 2019, para 17 alunos e 1 professor; 

- Elvas, dia 28 de Fevereiro de 2019, para 34 alunos e 3 professores; 

- Portalegre, dia 14 de Março de 2019, para 6 alunos e 1 professor;  

- Nisa, dia 22 de Março de 2019, para 32 alunos e 3 professores;  

- Portalegre, dia 27 de Março de 2019, para 17 alunos e 1 professor;  

- Elvas, dia 15 de Maio de 2019, para 17 alunos e 1 professor; 

- Vila Boim, dia 29 de Maio de 2019, para 6 alunos e 1 professor. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder, de acordo com as 

possibilidades do Município, o transporte solicitado. 

 

 



k) Um ofício da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares enviando dois 

exemplares da Adenda ao Contrato do Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, ano letivo 2017/2018. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a aprovação da 

Adenda ao Contrato-Programa. 

 

 

l) Uma carta de Sara Almeida agradecendo a oportunidade que o Município lhe deu para 

a realização de estágio curricular em Secretariado, mas já se encontra comprometida com uma 

empresa, pelo que vem declinar o mesmo. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

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

rifas, uma vez que pretende sortear alguns prémios, na Páscoa, de forma a angariar fundos para 

o grupo de teatro. 

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 comunicação do Grupo de Peregrinos da Paróquia de Benavila solicitando o 

apoio do Município na peregrinação a Fátima 2019, de 09 a 13 de Maio, através da elaboração 

de panfleto e de transporte para regressar a Avis, no caso de ser necessário. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, elaborar o panfleto solicitado 

e conceder transporte mediante a disponibilidade do Município e as necessidades do Grupo, 

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. 

 

 

o) Uma comunicação da Comissão Organizadora da I Peregrinação Estremoz-Fátima 

solicitando a cedência do Hangar do Clube Náutico para que, cerca de 40 peregrinos, possam 

pernoitar de 8 para 9 de Maio de 2019, bem como lhes sejam facultados os balneários do Parque 

de Campismo para tomar duche no dia 08 de Maio (caso não seja possível, solicitam ajuda na 

resolução da situação do duche).  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Hangar e 

disponibilizar os balneários da Piscina Municipal, 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. 

 

 

p) Uma carta da FESAP - Federação de Sindicatos da Administração Pública e de 

Entidades com Fins Públicos, bem como da FNE - Federação Nacional da Educação, em 

representação dos sindicatos que as integram, declarando e tornando pública greve no período 

entre as 00h00 horas do dia 14 de Fevereiro e as 24h00 do dia 15 de Fevereiro de 2019. 



DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

q) Uma circular da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 

convidando o Município a participar na “Hora do Planeta 2019”, no dia 30 de Março de 2019, 

entre as 20h30 e as 21h30. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir à iniciativa. 

 

 

r) Uma comunicação da Altice Portugal relativa à posição assumida sobre TDT - 

Televisão Digital Terrestre. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

s) Duas comunicações do Grupo Parlamentar do PCP enviando a pergunta sobre a 

“Produção de olival intensivo no concelho de Avis com impactos na saúde pública (Portalegre)” 

e as apreciações parlamentares sobre o quadro de transferência de competências para os órgãos 

municipais e intermunicipais. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – PRÉDIO SITO NA RUA DA PORTA DO POSTIGO, N.ºS 8 E 10, EM 

AVIS/ISENÇÃO DE IMI   

 

             4.1.1. De Maria Antónia Mendes de Mendonça Braga Simão, moradora na Av. António 

Augusto de Aguiar, n.º 29, Bloco C, 2.º Dto., em Lisboa, proprietária da fração A do prédio 

abaixo descrito. 

 4.1.2. De Catarina Eugénia de Mendonça Braga Simão, moradora na Rua da Rosa, n.º 

170, 1.º, em Lisboa, proprietária da fração B do prédio abaixo descrito. 

Em ambos os requerimentos, o Diretor de Departamento Municipal, Engenheiro Joaquim 

Monteiro, prestou informações do seguinte teor: 

 “O prédio urbano situado na Rua da Porta do Postigo, n.ºs 8 e 10, em Avis, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Avis sob o n.º 157 da Freguesia de Avis e inscrito na matriz 

sob os artigos 88B e 88A da referida Freguesia, inclui-se na ARU de Avis (Área de Reabilitação 

Urbana) e foi objeto de intervenção em 2013. 

 Na sequência desta a Câmara Municipal oficiou o Serviço de Finanças, dando conta da 

realização das obras, com vista à obtenção pela proprietária do benefício fiscal previsto no ponto 

3.9.1 do Programa Estratégico de Reabilitação que integra a referida ARU.  

Requer agora a proprietária da fração (A/B) uma renovação dessa isenção por um período 

adicional de 5 anos. 

O atrás citado ponto 3.9.1 do Programa Estratégico dispõe: 

“Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de imposto 

municipal sobre imóveis por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão 

da mesma reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos.” 

Considerando que se encontra prevista a possibilidade de renovação da isenção, a mesma 

deverá contudo ser objeto de decisão por parte do órgão competente.”  



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia 

Municipal a prorrogação das isenções solicitadas, devendo as mesmas ser comunicadas à 

Autoridade Tributária, nos termos da Lei. 

 

 

4.2 – OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO       

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

abaixo descrito: 

4.2.1. Casa Sarmento, S.A., referente à legalização de construção de edifícios de apoio à 

produção agropecuária, sita na Herdade da Defesa de Barros, Freguesia de Figueira e Barros - 

P.º N.º 12/2018. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.3 – OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO       

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

das licenças de construção abaixo descritas: 

4.3.1. Catarina Pires Rodrigues referente à alteração e ampliação de edifício, sito na Praça 

da República, Freguesia de Figueira e Barros - P.º N.º 13/2012 – área com Plano Diretor 

Municipal; 

4.3.2. Soc. Agrícola Barradas & Barradas, Lda. referente à construção de pavilhão 

agrícola, sito na Herdade da Torre das Areias e Arieiro, Freguesia de Ervedal - P.º N.º 12/2017 

– área com Plano Diretor Municipal; 

4.3.3. Agropecuária Couceiro, Lda. referente à construção de pavilhão agrícola, sito na 

Herdade de Cavaleiros, Freguesia de Valongo - P.º N.º 02/2018. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.4 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO  

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

descritos:  

- P.º N.º 08/2018 – Agropecuária Couceiro, Lda.…............................Palheiro/Armazém; 

- P.º N.º 09/2018 – Soc. Agrícola Barradas & Barradas, Lda.……......Armazém agrícola; 

- P.º N.º 14/2018 – Catarina Pires Rodrigues…………………….....................Habitação; 

- P.º N.º 15/2018 – Bento Maneiras Boino…………………….........................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 6/2019 – Medidata, S.A. - Prestação de serviços na manutenção das aplicações 

informáticas. 

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 14/2019 – António da Silva Rodrigues - Manutenção dos ares condicionados; 



- P.º N.º 15/2019 – Gomes & Soledade, Lda. - Inspeção obrigatória das viaturas; 

- P.º N.º 16/2019 – Gravilha & Abreu, Lda. - Aquisição de gás; 

- P.º N.º 17/2019 – Securitas Direct - Serviço de videovigilância; 

- P.º N.º 18/2019 – Datajuris - Acesso à base de dados jurídica; 

- P.º N.º 19/2019 – Jet Cooler, S.A. - Aluguer de equipamento de refrigeração; 

- P.º N.º 20/2019 – Jet Cooler, S.A. - Aquisição de copos e garrafões de água; 

- P.º N.º 21/2019 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação de prorrogação de 

prazo de concursos públicos; 

- P.º N.º 22/2019 – Aveirovertice, Lda. - Levantamento topográfico à escala de AZK; 

- P.º N.º 23/2019 – José Francisco Cordeiro Algarvio - Levantamento topográfico – 

“Ligação Avis/Clube Náutico - Corredor Ciclável e Pedonal (Fase B)”; 

- P.º N.º 24/2019 – Provoca Arte, Lda. - Aquisição de 10 dobradeiras de papel; 

- P.º N.º 25/2019 – Paulo & Magda, Lda - Transporte de cilindro de Avis para o Monte 

de Margem; 

- P.º N.º 26/2019 – CIMAA - Comparticipação na participação dos Jogos do Norte 

Alentejano; 

- P.º N.º 27/2019 – Rádio Portalegre - Divulgação das atividades culturais, desportivas e 

outras de interesse para o Município; 

- P.º N.º 28/2019 – Panificadora Avispão - Aquisição de bolos e pão com chouriço para 

o Carnaval. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 147.223,84€ 

(cento e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e três euros e oitenta e quatro cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 372.653,95€ 

(trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três euros e noventa e cinco cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 8 – CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO/CANDIDATURAS   

      Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Anabela Pires, 

comunicando que existe a possibilidade de fazer candidaturas para projeto CEI (Contrato 

Emprego Inserção para desempregados beneficiários do subsídio de desemprego), através do 

IEFP. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a apresentação de 

duas candidaturas (cada uma com uma pessoa) e remeter o assunto à próxima sessão da 

Assembleia Municipal para efeitos de autorização da assunção dos encargos plurianuais. 

 

 

 9 – CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO +/CANDIDATURAS    

Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Anabela Pires, 

comunicando que existe a possibilidade de fazer candidaturas para CEI+ (Contrato Emprego 

Inserção+ para desempregados beneficiários do rendimento social de inserção e outros 

desempregados), através do IEFP. 



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a apresentação de 

uma candidatura (uma vaga) e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para 

efeitos de autorização da assunção dos encargos plurianuais. 

 

  

      10 – ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS/ISENÇÃO DE INGRESSO          

Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Paula Freire, a 

propor a isenção de ingresso para o Centro Interpretativo da Ordem de Avis (CIOA) e para o 

Museu do Campo Alentejano (MusCA), no primeiro domingo de cada mês, para visitantes 

nacionais ou estrangeiros, de forma a tornar a cultura acessível a todos, a promover o património 

do Município, nomeadamente os espaços museológicos do Centro Histórico, e a fomentar o 

aumento de visitantes. 

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

 

 

      11 – ALTERAÇÃO AO PPHE3 - AVIS/PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA  

Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras, 

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que, concluído o período de acompanhamento e 

de concertação, e, tendo sido emitido parecer favorável de todos os intervenientes à alteração ao 

PPHE3 - Plano de Pormenor da Zona HE3 do Plano de Urbanização de Avis, o mesmo deve ser 

submetido a discussão pública, nos termos do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

Maio (RJIGT). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de um 

período de discussão pública de 20 dias. 

 

 

12 – VEDAÇÃO DE PROPRIEDADE JUNTO AO CAMINHO MUNICIPAL NA 

ENTRADA DA FREGUESIA DE ALDEIA VELHA             

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente informação do DOUSU - 

Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos sobre o assunto em título, tendo em 

consideração o artigo 55.º da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, e de acordo com o proposto 

pela Senhora Vereadora Inês Fonseca, que se procedesse ao arquivamento do processo. 

 

 

13 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/BAIRRO CATARINA EUFÉMIA, N.º 8, EM 

AVIS              

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente o processo referente ao prédio sito no 

n.º 8 do Bairro Catarina Eufémia, em Avis, objeto de vistoria para efeitos de verificação das 

condições de seguranças e de salubridade.   

Do verificado no local, a Comissão de Vistoria considerou que a degradação verificada 

ao nível da cobertura do imóvel influencia potencialmente as condições de segurança e de 

salubridade dos prédios contíguos e do espaço público envolvente.  

DELIBERAÇÃO: Face às conclusões do auto de vistoria e de acordo com o disposto no 

n.º 2 do artigo 89.º do RJUE, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a proprietária do 

prédio para execução das obras de conservação necessárias à correção das situações 

identificadas, no prazo de três meses. 

 

 



 14 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DA ESCOLA VELHA, N.º 1, EM 

VALONGO     

 Pelo Senhor Presidente foi presente o processo referente às condições de segurança e 

salubridade do prédio sito na Rua da Escola Velha, n.º 1, em Valongo. O proprietário do imóvel 

sito no n.º 3, da mesma Rua, Abraão Pereira da Cunha, vem informar que o prédio do n.º 1, o 

qual gemina com o seu, se encontra em estado avançado de degradação, está desabitado há vários 

anos e não sabe quem são os seus proprietários, pensando que são vários. Este prédio devoluto, 

além de ser um abrigo para todo o tipo de animais (lacraus, ratos, lagartixas, etc.) pondo em risco 

a saúde pública, prejudica o seu imóvel (existência de rachas), tendo sido, há poucos meses, 

objeto de reforço. Solicita, o mais célere possível, a resolução da situação. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar a realização de 

vistoria prévia ao prédio, nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação. 

 

 

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 b), c), d) e n); B)4, ponto 4.1; B)8; B)9; B)10; B)11 e B)14. 

 

 

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

eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, de tudo para constar se lavrou a presente ata.  

  

 

E eu,                                                              , Coordenador Técnico, em mobilidade 

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

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

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

subscrevo e assino.    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

   


