
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE 

ABRIL DE DOIS MIL E VINTE     

 

  

  

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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 (08/04/2020); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA: CAMPANHA IRS “INVESTIR NO 

FUTURO DAS CRIANÇAS”; 

    b) CASA DO ALENTEJO: IRS SOLIDÁRIO; 

    c) ANTÓNIO EDUARDO MENDONÇA: PRESENÇA DE CIDADÃOS 

ESTRANGEIROS NA ÁREA DO MUNICÍPIO DE AVIS; 

    d) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVIS: COVID-19/PEDIDO DE APOIO; 

    e) FUNDAÇÃO CASA DE REPOUSO D. MARIA MADALENA GODINHO DE 

ABREU: COVID-19/PEDIDO DE APOIO; 

    f) CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA VELHA: 

COVID-19/PEDIDO DE APOIO; 

    g) CENTRO COMUNITÁRIO S. SATURNINO DE VALONGO: COVID-

19/PEDIDO DE APOIO; 

4. AJUSTES DIRETOS; 

5. DESPESAS;  

6. PAGAMENTOS; 

      7. CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+/INFORMAÇÃO; 

      8. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

          8.1. ALUGUER DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO; 

          8.2. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ 

SARAMAGO”; 

          8.3. DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E 

OUTRAS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO; 

      9. LOTE 45H DO PLANO DE PORMENOR DA MALCASTIÇA/RESTITUIÇÃO DO 

VALOR PAGO/RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO;   

    10. CONSULTA PRÉVIA/CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS E PARECER 

SOBRE AS MESMAS; 

    11. CONTRATO COM A FUNDAÇÃO ABREU CALLADO/COVID-19; 

    12. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE 

AVIS (2020-2029)/RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA; 



    13. 2.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2020/PROPOSTA; 

    14. EMPREITADA DO CENTRO COMUNITÁRIO E GERIÁTRICO DE 

ALCÓRREGO/ABERTURA DO PROCEDIMENTO.  

 

 

Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foram tratados os seguintes assuntos: 

 

 

A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1 – QUESTÕES DIVERSAS 

      1.1 – Vereadora Ana Luísa Varela  

 1.1.1. 25 de abril 2020      

 Felicitou o Município de Avis, na pessoa do Senhor Presidente, pela decisão de realizar 

as comemorações do 46.º aniversário do 25 de abril através das redes sociais. Acompanhar as 

iniciativas online é o mais adequado nestes tempos de pandemia. Referiu, no entanto, que quando 

é mencionado que se vai comemorar o 25 de abril virtualmente, essa comemoração é bem real 

na casa de cada munícipe.  

O Senhor Presidente referiu que, no futuro, as comemorações do 25 de abril são para 

continuar a ser feitas como sempre o foram nesta terra de abril. 

1.1.2. EPI’s/Covid-19      

Foi sugerido pela Direção-Geral da Saúde o uso generalizado de máscara. Dado a 

especulação de preços, há por parte do Município a entrega de máscaras ou de kit com indicação 

sobre o uso adequado da mesma? 

O Senhor Presidente informou que, numa primeira fase, foi adquirido equipamento de 

proteção individual, já fornecido às IPSS’s e à AHBVA, assim como aos trabalhadores do 

Município que desenvolvem serviços essenciais. Informou. também, que vai ser entregue à 

população 1 kit com máscaras/gel desinfetante. Referiu ainda, que foi feita a aquisição de rolos 

de tecido TNT, linhas e elásticos para a confeção de vários EPI’s por parte de voluntários nas 

suas casas, sendo a maior percentagem para entregar às IPSS’s da área do Município.   

 

 

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 dezassete de abril de dois mil e 

vinte que acusava os seguintes saldos:  

- Contas bancárias ........................................................................................ 2.313.552,12€ 

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

- Em cofre .............................................................................................................. 957,09€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 



a) Uma comunicação do Instituto de Apoio à Criança convidando o Município a ser 

apoiante ativo na missão “Investir no Futuro das Crianças”, por meio da doação de 0,5% do IRS. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar na divulgação da 

campanha. 

 

 

 b) Uma comunicação da Casa do Alentejo solicitando o apoio do Município através da 

consignação de 0,5% de IRS. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar na divulgação da 

campanha. 

 

 

c) Uma comunicação de António Eduardo Mendonça (IGOT-UL) a informar que, uma 

vez superado o atual período de confinamento, gostariam de incluir o concelho de Avis nas 

viagens de contacto com as comunidades de imigrantes da Ásia Central residentes em Portugal, 

numa tentativa de aceder ao cazaquistanês que aqui terá permanecido. Solicita, por isso, que o 

Município providencie o alojamento local (uma noite, quarto duplo).  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar um apartamento 

no Parque de Campismo, sendo a sua utilização enquadrada no protocolo de cedência de espaço 

com vista à exploração do Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão, sem custos para o 

Município, concretizando-se este apoio após a resolução dos problemas decorrentes do atual 

estado de pandemia. 

 

 

d) Um ofício da Santa Casa da Misericórdia de Avis solicitando, perante o contexto atual 

de pandemia Covid-19, apoio, através de doação de equipamento de proteção individual, ou 

verba para aquisição do mesmo. 

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

montante de 5.000,00€ (cinco 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, e nos termos do número dois, do artigo quarto, da Lei número seis, barra, 

dois mil e vinte, de dez de abril. 

 

 

e) Um ofício da Fundação Casa de Repouso D. Maria Madalena Godinho de Abreu 

solicitando, face à situação pandémica originada pela Covid-19, a concessão de um apoio 

financeiro para aquisição de equipamentos de proteção individual. 

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

montante de 3.000,00€ (três 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, e nos termos do número dois, do artigo quarto, da Lei número seis, barra, 

dois mil e vinte, de dez de abril. 

 

 

f) Um ofício do Centro Comunitário Santa Margarida de Aldeia Velha solicitando um 

apoio financeiro para aquisição de equipamento de proteção individual, a fim de fazer face ao 

contexto atual de pandemia Covid-19. 



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

montante de 600,00€ (seiscentos 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, e nos termos do número dois, do artigo quarto, da Lei número seis, barra, 

dois mil e vinte, de dez de abril. 

 

 

g) Um ofício do Centro Comunitário S. Saturnino de Valongo solicitando, devido à 

pandemia atual e às dificuldades adjacentes da mesma, apoio monetário para aquisição de 

equipamento de proteção individual. 

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

montante de 1500,00€ (mil e quinhentos 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, e nos termos do número dois, do artigo quarto, da Lei número 

seis, barra, dois mil e vinte, de dez de abril. 

 

 

 4 – AJUSTES DIRETOS  

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

      4.1 – AJUSTES DIRETOS 

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

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação:  

- P.º N.º 13/2020 – Riso Ibérica - Aluguer de equipamento para impressão; 

- P.º N.º 14/2020 – Rádio Portalegre - Divulgação das atividades culturais, desportivas e 

outras de interesse para o Município; 

- P.º N.º 15/2020 – Motivo, S.A. - Revisão tabelada de 500 horas – 02-RX-82. 

4.2 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO 

4.2.1. De acordo com os artigos 128.º e 129.º do Código dos Contratos Públicos aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação:   

- P.º N.º 63/2020 – Auto Mecânica da Bica - Reparação das viaturas, de matrículas 20-

DO-06 e 20-DO-23; 

- P.º N.º 64/2020 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação de anulação do 

procedimento concursal – Chefe de Divisão; 

- P.º N.º 65/2020 – Associação Bandeira Azul da Europa - Inscrição no Programa Eco 

Escolas; 

- P.º N.º 66/2020 – 6M Acessórios para Calçado Unipessoal, Lda. - Aquisição de tecidos 

e linhas para máscaras de proteção (COVID-19); 

- P.º N.º 67/2020 – José Ruela, Lda. - Aquisição de espalhadora de emulsão betuminosa 

a gasolina;   

- P.º N.º 68/2020 – Papelpack, Lda. - Aquisição de materiais para wc; 

- P.º N.º 69/2020 – Informaticavisense, Lda. - Aquisição de impressora – Teletrabalho; 

- P.º N.º 70/2020 – CleanPur, Lda. - Aquisição de bomba doseadora eletromagnética para 

abastecimento de água; 

- P.º N.º 71/2020 – Farmalentejo, Lda. - Aquisição de luvas descartáveis (COVID-19); 

- P.º N.º 72/2020 – CIMAA - Aquisição de equipamento de proteção individual (COVID-

19). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 



5 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 140.899,72€ 

(cento e quarenta mil, oitocentos e noventa e nove euros e setenta e dois cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 160.369,08€ 

(cento e sessenta mil, trezentos e sessenta e nove euros e oito cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

   7 – CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+/INFORMAÇÃO   

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

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

Inserção+ para pessoas com deficiência e incapacidade), 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. 

 

 

   8 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

      

      8.1 – ALUGUER DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO      

 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, com a Riso Ibérica, destinado a aluguer de equipamento para impressão (processo n.º 

13/AD/2020). 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      8.2 – MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ 

SARAMAGO”      

 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, com Otis Elevadores, Lda., para manutenção do elevador da Biblioteca Municipal “José 

Saramago” (processo n.º 62/ADS/2020). 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      8.3 – DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E OUTRAS 

DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO        

 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, com a Rádio Portalegre, para divulgação das atividades culturais, desportivas e outras 

de interesse para o Município (processo n.º 14/AD/2020). 



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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

    9 – LOTE 45H DO PLANO DE PORMENOR DA MALCASTIÇA/RESTITUIÇÃO DO 

VALOR PAGO/RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO     

O Senhor Presidente informou que, na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada 

no dia 22 de janeiro de 2020, foi deliberado - B)3, alínea l) - restituir a totalidade do valor pago 

por Joaquim Lageira pela aquisição de 50% do lote 45H do Loteamento Municipal da 

Malcastiça, em Ervedal (Loteamentos Municipais 2/2001 e 2/2007 - Plano de Pormenor da 

Malcastiça), correspondente ao valor de 575,00€, valor esse que era o que constava na 

informação que serviu de base à deliberação tomada. No entanto, segundo informação da 

Técnico Superior, Lucília Silva, o interessado entregou, através da guia de receita n.º 2352, em 

30 de setembro de 2008, o valor de 675,00€ e não de 575,00€. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, face a esta nova informação, 

devolver, ao interessado, o valor de 675,00€ (seiscentos e setenta e cinco euros) correspondentes 

a 50% do total pago pelo lote em questão, considerando-se, assim, retificada, a deliberação retro 

referida. 

 

 

 10 – CONSULTA PRÉVIA/CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS E PARECER 

SOBRE AS MESMAS      

O Senhor Presidente propôs que fosse realizada consulta prévia aos três 

revisores/sociedades de revisores oficiais de contas a seguir descritos, tendo em vista a 

contratação do auditor externo para certificação legal de contas: 

- Marques Cruz & Associado, SROC, Lda.; 

- VL Santos & Associados, SROC, Lda.; 

- Manuel J. Andrino Pereira.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

 11 – CONTRATO COM A FUNDAÇÃO ABREU CALLADO/COVID-19  

O Senhor Presidente propôs que fosse estabelecido contrato com a Fundação Abreu 

Callado, no âmbito da Covid-19, para arrendamento de edifício, sendo a renda mensal do valor 

de 1000,00€/mês (mil euros). 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

12 – PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE 

AVIS (2020-2029)/RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA    

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório de Consulta Pública do Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Avis (2020-2029), no qual é comunicado que, durante 

o período de consulta pública, não foram recebidos quaisquer contributos, não havendo 

necessidade de incorporar novos elementos no Plano. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, face ao que antecede, deliberou, por unanimidade, aprovar 

o Plano e remeter o mesmo à próxima sessão da Assembleia Municipal, também, para efeitos de 

aprovação. 

 



13 – 2.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2020/PROPOSTA    

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de alteração ao mapa de pessoal para 2020, 

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

1. Trabalhadores a contratar por tempo indeterminado 

1.1. Carreiras de regime geral 

- Carreira/categoria de Assistente Operacional – 5 

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

apresentada pelo Senhor Presidente e remeter a mesma à próxima sessão da Assembleia 

Municipal. 

 

 

14 – EMPREITADA DO CENTRO COMUNITÁRIO E GERIÁTRICO DE 

ALCÓRREGO/ABERTURA DO PROCEDIMENTO        

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para: 

1 – Aprovar a decisão de contratar a empreitada n.º 04/2020 - Centro Comunitário e 

Geriátrico de Alcórrego, com o preço base de 852.000,00€, acrescido de IVA e pelo prazo de 

execução máximo de 12 meses, 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. 

 

 

C) APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

pontos da ata: B)3, alíneas d), e), f) e g); B)9; B)10 e B)14 

 

 

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

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

  

 



E eu,                                                              , 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.    
 
 
 
 
 

 


