
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE 

MAIO DE DOIS MIL E DEZANOVE     

 

  

  

Aos vinte e dois dias do mês de Maio 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 (08/05/2019); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

     a) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: PEDIDO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL E 

DO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL; 

     b) CENTRO CULTURAL DE FIGUEIRA E BARROS: III RESISTÊNCIA 

VINTAGE/PEDIDO DE APOIO; 

     c) CENTRO CULTURAL DE FIGUEIRA E BARROS: FESTAS EM HONRA DE 

S. BRÁS/PEDIDO DE APOIO; 

     d) ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTA DO CONCELHO DE AVIS: 5.ª AÇORDA 

ALENTEJANA/PEDIDO DE APOIO; 

     e) CLUBE DE FUTEBOL ESTRELA ALCORREGUENSE: CONVÍVIO DE 

PESCA/PEDIDO DE PRÉMIO; 

     f) ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE 

PORTALEGRE: CALENDÁRIO DE COLHEITAS DE SANGUE PARA O ANO DE 2020; 

     g) ANTIGOS TRABALHADORES DA MARTINS & REBELO: PEDIDO DO 

HANGAR DO CLUBE NÁUTICO; 

     h) GRUPO CONVÍVIO DOS ALENTEJANOS E ALENTEJANAS: PEDIDO DO 

HANGAR DO CLUBE NÁUTICO E DE VISITA AOS ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS E 

CENTRO HISTÓRICO; 

     i) APEEECA: GALA DOS FINALISTAS/PEDIDO DE APOIO; 

     j) AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE: PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO; 

     k) SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA: 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO; 

     l) ATAM: PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO; 

     m) REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES/DIREÇÃO REGIONAL DA 

CULTURA: DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO; 

     n) MUNICÍPIO DE MARVÃO: PEDIDO PARA COLOCAÇÃO DE PENDÕES; 

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

4. REQUERIMENTOS: 



    4.1. CONSTRUÇÃO DE CASÃO AGRÍCOLA - ZONA INDUSTRIAL DE 

AVIS/CADUCIDADE DO PROCESSO;  

    4.2. CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA ARMAZÉM - BAIRRO DO 

JUNQUILHO, EM ERVEDAL/CADUCIDADE DA LICENÇA; 

    4.3. OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO 

            - ANTÓNIO VALENTE; 

            - GUDMARKET - IMOBILIÁRIA, S.A.; 

    4.4. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

             - ALMEIDA E SANTANITA, VINHOS, LDA.;  

             - JOSÉ CAETANO; 

             - CASA DE SARMENTO, S.A.;  

5. AJUSTES DIRETOS;  

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. “ENTRE PEDRAS E PEDRINHAS: NAS MARGENS DA RIBEIRA DE 

SEDA”/ATIVIDADE COM O GRUPO DE ESCOTEIROS 263 - AVIS; 

      9. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS/PLANO INDIVIDUAL DE 

TRANSIÇÃO; 

    10. PROTOCOLO - EXECUÇÃO FISCAL/AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E 

ADUANEIRA;  

    11. CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+/CANDIDATURA; 

    12. OCUPAÇÃO/USO DO SOLO - MONTE DO OUTEIRO/PARECER TÉCNICO; 

    13. EMPREITADA DE “INSTALAÇÃO DE MELARIA NO EDIFÍCIO DO COLÉGIO 

VELHO”/LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÕES; 

    14. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA JOÃO CHAGAS, EM FIGUEIRA E 

BARROS;  

    15. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA AFONSO COSTA, N.º 42, EM FIGUEIRA 

E BARROS;  

    16. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

           16.1. INSTALAÇÃO DE ALARME NO EDIFÍCIO DA CASA DAS ARTES; 

           16.2. LAVAGEM DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS; 

    17. CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GASÓLEO; 

    18. DECRETO-LEI N.º 58/2019, DE 30 DE ABRIL/TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS AO NÍVEL DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAS 

NAVEGÁVEIS INTERIORES, QUER DE CARÁTER TURÍSTICO, QUER DO SERVIÇO 

PÚBLICO REGULAR. 

 

     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 – ZONA HISTÓRICA/TOPONÍMIA   

A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou, na sequência de esclarecimentos 

solicitados na reunião anterior pela Senhora Vereadora Ana Luísa Varela, que contactou a 

Freguesia de Avis sobre a substituição das placas de toponímia da Zona Histórica. 



Comunicaram-lhe que, na altura, não foram colocadas todas as placas, porque algumas, ainda, 

se encontravam em bom estado, estando previsto, agora, a sua substituição. 

 

 

     2 – CCDTCMA/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO  

O Coordenador Técnico, em mobilidade interna, inter-categorias informou que na reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 12 de Abril de 2019, na alínea c), do ponto B)3 

(atribuição de subsídio no valor de 3500,00€ ao Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores 

da Câmara Municipal de Avis), por lapso, não ficou registado que o Senhor Presidente não 

participou na respetiva deliberação por se ter declarado legalmente impedido de o fazer. 

 

 

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 Maio de dois mil e 

dezanove que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.502.857,46€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.350,00€ 

- Em cofre ........................................................................................................... 1.310,57€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 

a) Duas comunicações do Rancho Folclórico de Avis solicitando a cedência do Auditório 

Municipal para realizar o XXXV Festival Nacional de Folclore, no próximo dia 1 de Junho (caso 

o tempo não permita que se faça no Largo do Convento), e a utilização do Auditório da Biblioteca 

Municipal, no próximo dia 20 de Junho, para realizar uma reunião entre a Federação do Folclore 

Português e os Ranchos Folclóricos da Região do Alentejo. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder os Auditórios 

solicitados, 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. 

 

 

b) Uma carta do Centro Cultural de Figueira e Barros comunicando que vai organizar no 

dia 9 de Junho, o III Convívio de Resistência de Motas, pelo que, vem solicitar a montagem de 

duas tendas para o serviço de bar e o depósito para regar a pista. 

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. 

 

 



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

para a organização das festas em honra de S. Brás, a realizar nos dias 28, 29 e 30 de Junho: 

montagem do palco, combustível para o gerador, eletricista, montagem de duas barraquinhas para 

a quermesse e balcões para o bar. 

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

possibilidades do Município, enquadrando-se os apoios 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. 

 

 

d) Duas cartas da Associação Motociclista do Concelho de Avis solicitando o apoio do 

Município para a realização da 5.ª Açorda Alentejana, no próximo dia 26 de Maio: 

- Alterar, nos dias 25 e 26, a circulação automóvel junto à entrada do Clube Náutico, 

desviando para uma só faixa de rodagem as entradas e saídas daquele complexo; 

- Acampamento grátis no Parque de Campismo, na noite de 25 para 26, para os 

motociclistas que cheguem ao sábado; 

- Empréstimo de 6 a 8 grades delimitadoras; 

- Empréstimo de 200 tijelas de barro; 

- Empréstimo de estrados e tubos; 

- Empréstimo de 6 potes para lixo; 

- Empréstimo de estrutura de sombreamento. 

O Senhor Vereador Manuel Ribeiro propôs que fosse proporcionada uma visita ao grupo 

de motociclistas, de forma graciosa, ao Centro Interpretativo da Ordem de Avis e ao Museu do 

Campo Alentejano. 

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

solicitados, exceto o acampamento no Parque de Campismo em virtude da gestão do mesmo não 

ser feita, presentemente, pelo Município de Avis, bem como aprovar a proposta apresentada pelo 

Senhor Vereador Manuel Ribeiro, 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. 

 

 

e) Uma carta do Clube de Futebol Estrela Alcorreguense solicitando a oferta de um 

prémio para contemplar os concorrentes do 32.º convívio piscatório, a realizar no dia 02 de Junho 

de 2019, na Barragem do Maranhão. 

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. 

 

 

f) Um ofício da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Portalegre solicitando 

que o Município informe se concorda com as datas de 18 de Janeiro e 11 de Julho de 2020 para 

realizar colheitas de sangue, em Avis.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a Associação que não 

existe inconveniente nas datas propostas para a realização das colheitas de sangue, no ano de 

2020, em Avis. 



g) Uma carta de antigos trabalhadores da Martins & Rebello solicitando a cedência, a 

título gratuito, do Hangar do Clube Náutico, para realizarem uma confraternização, no dia 22 de 

Setembro de 2019. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Hangar do Clube 

Náutico, 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 do grupo “Convívio dos Alentejanos e Alentejanas” solicitando a cedência, 

a título gratuito, do Hangar do Clube Náutico, para realizar uma confraternização, no dia 05 de 

Outubro de 2019, bem como uma visita guiada aos museus e centro histórico. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Hangar do Clube 

Náutico, bem como conceder a visita solicitada, 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. 

  

 

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

Escolas do Concelho de Avis solicitando a cedência do Auditório e respetivo sistema de som 

para a realização da Gala dos Finalistas, no dia 10 de Junho de 2019. Solicitam também, apoio 

na elaboração de material gráfico como cartaz, blocos de rifas, flyers (200 exemplares) e bilhetes 

de entrada (500 exemplares), bem como divulgação do evento no site do Município. 

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. 

 

 

j) Uma comunicação da Agência Portuguesa do Ambiente enviando minuta de Protocolo 

de Cooperação, a celebrar com o Município de Avis, o qual tem por objeto enquadrar a 

cooperação entre as duas partes, no âmbito da promoção da divulgação da campanha “Por um 

País com bom Ar” e das iniciativas do Dia Nacional do Ar. O responsável do Município de Avis 

para assegurar o acompanhamento e a coordenação técnica do presente Protocolo é o Diretor de 

Departamento Municipal, Joaquim Monteiro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo e remetê-

lo à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de autorização da assunção de 

possíveis encargos plurianuais decorrentes da execução do mesmo.  

 

 

k) Uma comunicação da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna 

enviando Protocolo de Colaboração com vista à utilização do Depósito de Água, propriedade do 

Município de Avis, para a instalação de um sistema de comunicações do SIRESP - Sistema 

Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo e remetê-

lo à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de autorização da assunção de 

possíveis encargos plurianuais decorrentes da execução do mesmo.  

 



l) Uma carta da Associação dos Trabalhadores da Administração Local enviando 

proposta de Protocolo que tem por objeto as regras a observar na realização das ações de 

formação em que a ATAM intervém como entidade promotora, e a cedência de instalações, a 

título gracioso, pelo Município de Avis.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo e remetê-

lo à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de autorização da assunção de 

possíveis encargos plurianuais decorrentes da execução do mesmo.  

 

 

m) Um ofício da Região Autónoma dos Açores/Direção Regional da Cultura remetendo 

as publicações por si editadas e patrocinadas, constantes de guia de oferta enviada, para integrar 

o fundo bibliográfico da Biblioteca Municipal “José Saramago”. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação a benefício 

de inventário, enquadrando-se estas doações no disposto na alínea j), 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 Município de Marvão solicitando autorização para colocar 

pendões de divulgação do III Festival Romano - Amnaia Festum, na área geográfica do 

Município de Avis, o qual promove nos próximos dias 31 de Maio e 1 de Junho. 

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

colocação dos pendões. 

 

 

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

projeto “Fábrica de Histórias”, a cedência de transporte, no dia 24 de Maio, a Arronches, para 32 

alunos e 3 professores. 

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

disponibilidade do Município, o transporte solicitado. 

 

 

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – CONSTRUÇÃO DE CASÃO AGRÍCOLA - ZONA INDUSTRIAL DE 

AVIS/CADUCIDADE DO PROCESSO   

De DOUSU - Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos a propor a 

caducidade do processo relativo à operação urbanística “Construção de casão agrícola” na Zona 

Industrial de Avis, lote 24, Freguesia e Município de Avis, uma vez que, no local, não foi 

realizada qualquer obra de edificação pelo requerente, Jorge Manuel da Graça Fernandes. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: 

a) Declarar a caducidade da comunicação prévia, nos termos do n.º 5, do artigo 71.º, do 

RJUE; 

 b) Notificar o titular do processo para apresentar requerimento para renovação da 

comunicação prévia, nos termos do artigo 72.º, do RJUE. 

 

 

4.2 – CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA ARMAZÉM - BAIRRO DO 

JUNQUILHO, EM ERVEDAL/CADUCIDADE DA LICENÇA    



De DOUSU - Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos a propor a 

caducidade da licença relativa à operação urbanística “Construção de pavilhão para armazém” a 

implantar no Bairro do Junquilho, Freguesia de Ervedal e Município de Avis, dado que o alvará 

de licenciamento de obras de construção se encontra com o termo ultrapassado. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da 

licença, ao abrigo e nos termos do disposto pelo n.º 5 do artigo 71.º, do RJUE, por se verificar a 

condição prevista na alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º do mesmo diploma legal. 

 

 

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. António Serafim Nunes Valente referente a alteração e ampliação de moradia, sita 

na Rua Conseglier Pedroso, n.º 18, Freguesia de Ervedal - P.º N.º 01/2017 – área com Plano 

Diretor Municipal; 

4.3.2. Gudmarket - Imobiliária, S.A., referente a ampliação de casa de rega, sita na 

Herdade de Santo Antão, União das Freguesias de Benavila e Valongo (Benavila) - P.º N.º 

03/2017 – área com Plano Diretor Municipal. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.4 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO  

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

descritas:  

- P.º N.º 20/2018 – Almeida e Santanita, Vinhos, Lda.….................Armazém i ndustrial; 

- P.º N.º 05/2019 – José Casimiro Gomes Caetano.……...................................Armazém; 

- P.º N.º 06/2019 – Casa de Sarmento, S.A...…………………...................Agropecuária. 

      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 33/2019 – Minfo Computadores e PRN Informática - Aquisição de 

computadores; 

- P.º N.º 34/2019 – Rodoviária do Alentejo - Aluguer de autocarros – Feira Franca 2019. 

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 160/2019 – Dock 6 Media, Universal, S.A. - Realização de vídeo promocional 

– Feira Medieval Ibérica; 

- P.º N.º 161/2019 – Cabena, Lda. - Aquisição de facas para os limpa bermas; 

- P.º N.º 162/2019 – António Manuel Graça Pimpista - Aquisição de porta em alumínio; 

- P.º N.º 163/2019 – Vicente A. Santos & Filhos, Lda. - Aquisição de materiais para 

motorroçadoras; 

- P.º N.º 164/2019 – Joaquim António Prates Feiteira - Estadias; 

 - P.º N.º 165/2019 – Fidelidade, S.A. - Seguro de responsabilidade civil – Feira Medieval 

Ibérica; 



- P.º N.º 166/2019 – Superavis, Lda. - Aquisição de materiais de limpeza; 

- P.º N.º 167/2019 – António da Silva Rodrigues - Aquisição de extensões para a Casa 

das Artes e televisão para o Posto de Turismo; 

- P.º N.º 168/2019 – José Manuel Chambel - Aquisição de autoclismos e aspersores para 

a Piscina Municipal; 

- P.º N.º 169/2019 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Publicação das listas unitárias 

de ordenação final; 

- P.º N.º 170/2019 – Groove It Up, Unipessoal, Lda. - Aquisição de materiais para a 

Escola Municipal de Música; 

- P.º N.º 171/2019 – Musifex - Instrumentos Musicais, Lda. – Aquisição de materiais 

para a Escola Municipal de Música; 

- P.º N.º 172/2019 – Melhoroferta, Lda. - Aquisição de garrafas com logotipo para o Dia 

da Criança; 

- P.º N.º 173/2019 – Paula Cristina Cartas Rasquete - Workshop de pinturas faciais e 

modelagem de balões; 

- P.º N.º 174/2019 – Gonçalo Neves, Unipessoal - Aluguer de insufláveis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 31.093,65€ 

(trinta e um mil, noventa e três euros e sessenta e cinco cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

   

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 184.126,27€ 

(cento e oitenta e quatro mil, cento e vinte e seis euros e vinte e sete cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 8 – “ENTRE PEDRAS E PEDRINHAS: NAS MARGENS DA RIBEIRA DE 

SEDA”/ATIVIDADE COM O GRUPO DE ESCOTEIROS 263 - AVIS   

      Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente informação da Técnico Superior 

(Arqueóloga), Ana Ribeiro, comunicando que, na sequência de contacto do Grupo de Escoteiros 

263 - Avis, o Centro de Arqueologia pretende orientar um percurso arqueológico, designado por 

“Entre pedras e pedrinhas: nas margens da ribeira de Seda”, agendado para 26 de Maio de 2019, 

o qual será dinamizado por um conjunto de atividades. 

A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que, a pedido do Grupo de Escoteiros 263 

- Avis, a atividade foi adiada, tendo proposto que o apoio solicitado viesse a ser concedido quando 

a atividade fosse realizada. 

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

aprovar a proposta apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca, enquadrando-se o apoio a 

conceder, que se consubstancia na prestação de trabalho suplementar por parte da Técnico 

Superior, Ana Ribeiro, 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. 

 

 



      9 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS/PLANO INDIVIDUAL DE 

TRANSIÇÃO  

Pelo Senhor Vereador António Luís Marques foi presente informação da Técnico 

Superior, Telma Bento, comunicando que o Agrupamento de Escolas de Avis solicitou ao 

Município o acolhimento do aluno Samaritano Oliveira, matriculado no 6.º ano, para exercer 

uma atividade profissional. Este pedido consubstancia-se no facto do aluno beneficiar de 

Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão e de um Plano Individual de Transição. É 

proposto, assim, que o aluno concretize o seu Plano no Município de Avis, executando tarefas 

no âmbito da limpeza e manutenção de espaços exteriores. 

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

apresentada.  

 

 

 10 – PROTOCOLO - EXECUÇÃO FISCAL/AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E 

ADUANEIRA  

Pelo Senhor Presidente foi presente, novamente, Protocolo apresentado na reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 28 de Junho de 2017, agora, com a definição 

das taxas e demais receitas que se pretende sejam cobradas em processo de execução fiscal pela 

Autoridade Tributária e Aduaneira (n.º 1, da Cláusula 1.ª). 

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

apresentada e remeter a mesma à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de 

aprovação. 

 

  

 11 – CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+/CANDIDATURA    

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. 

 

 

 12 – OCUPAÇÃO/USO DO SOLO - MONTE DO OUTEIRO/PARECER TÉCNICO  

Pelo Senhor Presidente foi presente parecer técnico do Gabinete Técnico Florestal, 

comunicando que o local alvo de notificação pelo Núcleo de Proteção Ambiental do 

Destacamento Territorial de Ponte de Sor, situado no Monte do Outeiro (Valongo), não se 

enquadra no artigo 15.º das redes secundárias de faixas de gestão de combustível, do Decreto-

Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua redação atual, e, consequentemente, não se aplica o 

artigo 163.º do regime excecional das redes de faixas de gestão de combustível, da Lei n.º 

71/2018, de 31 de Dezembro. 

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

Presidente, datado do dia 09 de Maio de 2019, de proceder em conformidade com o parecer 

técnico. 

 

 

 13 – EMPREITADA DE “INSTALAÇÃO DE MELARIA NO EDIFÍCIO DO 

COLÉGIO VELHO”/LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÕES  



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

Urbanismo e Serviços Urbanos a comunicar que a empresa Pinetree, Construções, Lda. solicitou 

a devolução parcial da caução relativa à empreitada de “Instalação de melaria no Edifício do 

Colégio Velho.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial 

das cauções, no valor de 15%, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito. 

 

 

14 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA JOÃO CHAGAS, EM FIGUEIRA E 

BARROS     

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente o processo referente à Rua João 

Chagas, s/n, em Figueira e Barros, objeto de vistoria para efeitos de verificação das condições 

de segurança e de salubridade.   

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, determinar a execução de 

obras de conservação destinadas à correção das situações identificadas e que se traduzem na 

reconstrução do muro no troço em que se verificou o seu colapso, bem como nos troços contíguos 

que evidenciam instabilidade estrutural, no prazo de dois meses. 

 

 

 15 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA AFONSO COSTA, N.º 42, EM 

FIGUEIRA E BARROS            

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

salubridade do prédio sito na Rua Afonso Costa, n.º 42, em Figueira e Barros, no qual é feita 

uma descrição sucinta sobre a situação do mesmo. 

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

obras para assegurar as condições de segurança e de salubridade, através da demolição das 

paredes em ruína, da limpeza e da vedação do prédio. 

 

 

 16 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   

       

      16.1 – INSTALAÇÃO DE ALARME NO EDIFÍCIO DA CASA DAS ARTES  

 O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal 

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

serviços, pelo prazo de três anos, para instalação de alarme no edifício da Casa das Artes.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

            16.2 – LAVAGEM DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal 

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

serviços, até ao final do ano de 2020, para a lavagem de contentores de resíduos sólidos urbanos.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

 17 – CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GASÓLEO   



O Senhor Presidente propôs que fosse realizado concurso público para aquisição de até 

100.000 litros de gasóleo rodoviário a granel, pelo prazo de um ano.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia 

Municipal para efeitos de autorização da assunção dos encargos plurianuais. 

 

 

     18 – DECRETO-LEI N.º 58/2019, DE 30 DE ABRIL/TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS AO NÍVEL DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAS 

NAVEGÁVEIS INTERIORES, QUER DE CARÁTER TURÍSTICO, QUER DO SERVIÇO 

PÚBLICO REGULAR  

Pelo Senhor Presidente foi presente o Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de Abril, diploma 

que concretiza a transferência de competências ao nível do transporte de passageiros em vias 

navegáveis interiores, quer de caráter turístico, quer do serviço público regular. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar parecer jurídico sobre 

o assunto para posterior deliberação. 

 

 

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), d), e), i) e o); e B)18. 

 

 

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

eram dezasseis horas e quinze 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.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


