
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE 

JANEIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE     

 

  

  

Aos vinte e três dias do mês de Janeiro 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. ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES (09/01/2019 E 18/01/2019); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

     a) VEREADOR JOÃO RATO: RENÚNCIA DE MANDATO; 

     b) APEEECA: PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL; 

     c) ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTA DO CONCELHO DE AVIS: PEDIDO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE MADEIRA DO EDIFÍCIO SEDE; 

     d) SOCIEDADE RECREATIVA BENAVILENSE: TORNEIO DISTRITAL DO 

JOGO DO BURRO/PEDIDOS DE APOIO; 

     e) CENTRO CULTURAL DE FIGUEIRA E BARROS: CORTA MATO/PEDIDO 

DE APOIO; 

     f) ELENCOBRIGATÓRIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL; 

     g) ELENCOBRIGATÓRIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: PEDIDO DE 

ELABORAÇÃO DE CARTAZES; 

     h) ADERAVIS: PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL; 

     i) AMIGOS DOS PASSEIOS DE MOTO “OS LOBOS”: PEDIDO DE IMPRESSÃO 

DE CARTAZES; 

     j) UNIÃO DE RESISTENTES ANTIFASCISTAS PORTUGUESES: PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL; 

     k) ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA: DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE 

INVENTÁRIO; 

     l) CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”: PROGRAMA DE APOIO A 

ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL; 

     m) CÂMARA MUNICIPAL DE MORA: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE PENDÕES; 

     n) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SOR: VISITA DE ESTUDO 

AO ARQUIVO MUNICIPAL, AO CIOA E AO MUSEU DO CAMPO 

ALENTEJANO/PEDIDO DE APOIO; 

    o) MARIA HELENA FEIJÃO: PEDIDO DE RELOCALIZAÇÃO DE CONTENTOR 

DE RSU; 



     p) APAV/GAV DO ALTO ALENTEJO OESTE: PROTOCOLO PARA A 

TERRITORIALIZAÇÃO DA REDE NACIONAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA; 

     q) GNR/COMANDO TERRITORIAL DE PORTALEGRE: CRIAÇÃO DA 

UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO E SOCORRO (UEPS); 

     r) MINISTÉRIO PÚBLICO/TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE 

PORTALEGRE: REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS CONSELHOS 

MUNICIPAIS DE SEGURANÇA; 

     s) ANMP: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO DE 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS E 

ENTIDADES INTERMUNICIPAIS; 

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PRIVADAS; 

5. AJUSTES DIRETOS;  

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

          8.1. MODIFICAÇÃO N.º 9 (ALTERAÇÃO); 

          8.2. MODIFICAÇÃO N.º 10 (ALTERAÇÃO); 

          8.3. MODIFICAÇÃO N.º 11 (ALTERAÇÃO); 

          8.4. MODIFICAÇÃO N.º 12 (ALTERAÇÃO); 

          8.5. MODIFICAÇÃO N.º 13 (ALTERAÇÃO); 

          8.6. MODIFICAÇÃO N.º 1 (REVISÃO); 

      9. EMPREITADA DE “LIGAÇÃO AVIS/CLUBE NÁUTICO - CORREDOR 

CICLÁVEL E PEDONAL (FASE B)”/ABERTURA DE CONCURSO; 

    10. PASSAPORTE EN2; 

    11. PROJETO EXPLORATÓRIO DO CONHECIMENTO E DA CULTURA PARA A 

INFÂNCIA DO ALTO ALENTEJO; 

    12. PROTOCOLO DE PARCERIA DA ESTAÇÃO NÁUTICA DE AVIS - AVIS OPEN 

SKY TRAINING CENTRE; 

    13. DECLARAÇÕES NOS TERMOS DAS ALÍNEAS A) E B) DO N.º 1 DO ARTIGO 

15.º DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO E ARTIGO 17.º DO DECRETO-LEI N.º 

127/2012, DE 21 DE JUNHO, NA ATUAL REDAÇÃO;  

    14. ATUALIZAÇÃO DE RENDAS DE IMÓVEIS; 

    15. CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO NO LOGRADOURO DOS LAVADOUROS 

DE VALONGO/JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BENAVILA E VALONGO; 

    16. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA AFONSO COSTA, N.º 

48, EM FIGUEIRA E BARROS; 

    17. ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS; 

    18. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AVIS; 

    19. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS (LEI N.º 

50/2018) E REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES 

INTERMUNICIPAIS (LEI N.º 51/2018).      

 

     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 – VOTO DE PESAR/FRANCISCO NUNES 

O Senhor Presidente apresentou um sentido voto de pesar pelo falecimento do munícipe 

Francisco Nunes, homem que, ao longo do seu percurso, esteve envolvido em vários quadrantes 

da vida do Município - político, económico e social - e aos quais se entregou com dedicação, 

empenho e trabalho.  

Foi Vereador desta Câmara Municipal, nos mandatos de 1976 a 1979, de 1979 a 1982 e 

de 1989 a 1993. Além de autarca, foi Presidente da Cooperativa Agrícola de Avis e fez, também, 

parte dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Avis.  

 

 

B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES   

      A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária realizada no 

dia 09 de Janeiro de 2019 e a ata da reunião extraordinária realizada no dia 18 de Janeiro de 

2019. 

 

 

2 – RESUMO DIÁRIO 

            Foi presente, para conhecimento, o resumo diário do dia dezoito de Janeiro de dois mil e 

dezanove que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.178.175,33€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 399,13€ 

 

 

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 Vereador João Manuel Alcario Rato apresentando a renúncia ao 

mandato (este assunto foi tratado na reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no 

dia 18 de Janeiro de 2019). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

b) Uma comunicação da APEEECA - Associação de Pais e Encarregados de Educação 

das Escolas do Concelho de Avis solicitando a reserva do Auditório para a realização da Gala de 

Dança, no dia 16 de Março de 2019.   

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

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. 

 

 

c) Uma carta da Associação Motociclista do Concelho de Avis informando que uma viga 

de madeira que suporta parte do telhado do edifício que serve de sede à Associação se encontra 

em mau estado de conservação, denotando um abaulamento preocupante que poderá por em risco 



a sustentação do próprio telhado. Solicitam que o Município providencie a sua rápida 

substituição. 

O Diretor de Departamento Municipal, Engenheiro Joaquim Monteiro, apresentou duas 

propostas: 

a) Levantamento e posterior reposição das telhas, após substituição e reforço dos 

elementos estruturais; 

b) Introdução de elementos de reforço pelo interior, garantindo a estabilidade estrutural. 

O Diretor de Departamento Municipal informou, ainda, que, na sua opinião, a opção a 

considerar deveria ser a b), em virtude de ser a mais económica e que a mesma iria manter a sua 

estanquidade e impedir a progressão da deformação e consequente ruína. 

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

proposta b). 

 

 

d) Duas cartas da Sociedade Recreativa Benavilense solicitando a cedência do Pavilhão 

Multiusos e a oferta de pequenas lembranças para agraciar cada participante no Torneio Distrital 

do Jogo do Burro, a realizar no dia 10 de Fevereiro de 2019.  

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. 

 

 

e) Uma carta do Centro Cultural de Figueira e Barros solicitando a cedência de 12 grades 

e uma barraca para a organização do 33.º corta mato, a ter lugar em Figueira e Barros, no dia 26 

de Janeiro de 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. 

 

 

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

do Auditório Municipal, às segundas-feiras, para efetuar os ensaios e a preparação de peças de 

teatro. 

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

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. 

 

 

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

cartazes, pois pretende levar a efeito a organização de um festival de teatro denominado 

“Festeatro-Avis”. 

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. 

 

 

h) Uma comunicação da ADERAVIS solicitando a disponibilização do Auditório da 

Biblioteca Municipal, no dia 19 de Janeiro, para uma ação de divulgação sobre vespa velutina. 

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

Auditório, 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) Uma carta dos Amigos dos Passeios de Moto “Os Lobos” solicitando a impressão de 

8 cartazes A3 a cores, por evento, a realizar em 2019, com o intuito de divulgar iniciativas de 

caráter espontâneo. 

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. 

 

 

j) Uma comunicação da União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) 

solicitando a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, no dia 26 de Janeiro, a fim de 

realizar a apresentação da 4.ª edição do livro do Forte de Peniche “Memória, Resistência e Luta”. 

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

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. 

 

 

k) Uma comunicação da ANL - Associação Naval de Lisboa (Secção de Remo) 

oferecendo ao Município de Avis uma embarcação Yolette, em bom estado de conservação, a 

precisar apenas de uma aranha, orçada em €150,00. Solicitam também uma chave do cadeado 

do Hangar, onde recolhem as suas embarcações, com a possibilidade de assinatura de um termo 

de responsabilidade.  

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

inventário, e que a mesma passe a integrar o parque de embarcações de remo do Município, bem 

como ceder a chave do Hangar, ficando a ANL responsável pela segurança do espaço durante a 

sua utilização, enquadrando-se a doação no disposto na alínea j) e a cedência da chave no disposto 

na alínea u), ambas 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. 

 

 

l) O Senhor Vereador Manuel Ribeiro propôs que este ponto da ordem do dia fosse 

presente em próxima reunião para melhor análise do assunto. 

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

apresentada pelo Vereador Manuel Ribeiro. 



m) Uma comunicação da Câmara Municipal de Mora solicitando autorização para 

colocar pendões de divulgação do “Mês das Migas do Concelho de Mora”, evento que promove 

durante o mês de Fevereiro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação dos 

pendões. 

 

 

n) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor (através da professora 

Sérgia Bettencourt) solicitando uma visita de estudo de duas turmas do 10.º ano, do Curso de 

Línguas e Humanidades (40 alunos acompanhados por 3 professores), ao Arquivo Municipal de 

Avis e ao Centro Interpretativo da Ordem de Avis, incluindo o Museu do Campo Alentejano, 

com entrada gratuita, durante os meses de Janeiro e Fevereiro. Solicitam também um(a) guia para 

contextualizar a história local, tanto para os espaços referidos, bem como para outros da vila de 

Avis. Solicitam ainda, a disponibilidade de transporte para a realização da visita. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder entrada gratuita nos 

espaços referidos bem como a disponibilidade de guia, não havendo, no entanto, lugar à cedência 

do transporte solicitado em virtude do autocarro não estar apto a transportar crianças, 

enquadrando-se aquele 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) Uma comunicação de Maria Helena Rosa Nunes Feijão solicitando a relocalização do 

contentor de resíduos sólidos urbanos que, atualmente, está junto do prédio sito na Rua José 

Alpoim, 1, em Avis, do qual é proprietária, de forma a evitar mais danos na sua fachada. 

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

parecer: 

 “O modelo de recolha de RSU indiferenciados que está implementado em toda a área 

do Município, assenta em contentores de 800L e uma única viatura de dimensões apreciáveis, 

implica necessariamente alguns constrangimentos, em particular nos cascos urbanos mais 

antigos. 

A localização dos contentores tem sido definida de modo a compatibilizar as distâncias 

a percorrer pelos utilizadores; os circuitos da viatura e as condicionantes locais. 

No caso em apreço, a localização atual do contentor parece ser a que melhor conjuga 

aquelas condições” 

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

parecer do Diretor de Departamento Municipal. 

 

 

p) Uma comunicação da APAV/GAV do Alto Alentejo Oeste remetendo minuta do 

Protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica 

que tem por objeto a melhoria da resposta de prevenção, proteção e combate à violência 

doméstica (VMVD), na área geográfica do Município de Avis, no âmbito da Estratégia Nacional 

para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 - Portugal + Igual (ENIND). Compete ao 

Município contribuir com o valor anual de 3.000,00€ (três mil euros). 



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

minuta do Protocolo e remeter o mesmo à Assembleia Municipal para efeitos de ratificação da 

assunção dos encargos plurianuais. 

 

 

q) Uma comunicação da GNR/Comando Territorial de Portalegre informando que com 

a publicação do Decreto-Lei 113/2018, de 18 de Dezembro, foi criada a Unidade de Emergência 

de Proteção e Socorro (UEPS) e, também, com a publicação do Decreto-Lei 114/2018, de 18 de 

Dezembro, foi criada dentro do quadro civil da Guarda Nacional Republicana, a carreira de 

guarda-florestal. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

r) Uma comunicação do Ministério Público/Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre 

remetendo cópia do ofício, no qual são designados os representantes do Ministério Público nos 

Conselhos Municipais de Segurança, estando designado para Avis o Procurador-Adjunto, Artur 

Ricardo Crespo Pereira Fé, a exercer funções na Procuradoria do Juízo Local de Fronteira. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

s) Uma comunicação da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 

remetendo a deliberação tomada pelo Conselho Diretivo sobre o processo de transferência de 

competências para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PRIVADAS  

             De Euclides José Canas da Silva, trabalhador a contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, com a carreira/categoria de Técnico Superior (Música) em regime de 

tempo integral, a requerer autorização para a acumulação de funções privadas, as quais serão 

desenvolvidas em horário pós-laboral (sábados). 

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

interessado. 

 

 

  5 – AJUSTES DIRETOS  

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

      5.1 – AJUSTES DIRETOS 

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

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

- P.º N.º 1/2019 – Rui Emanuel Raimundo Silva - Prestação de serviços – Área do 

desporto; 

- P.º N.º 2/2019 – Fábio André Valente Caetano - Prestação de serviços – Área do 

desporto; 

- P.º N.º 3/2019 – Pocalentejo, Lda. - Prestação de serviços – Consultadoria 

contabilística; 



- P.º N.º 4/2019 – ADRH & Associados - Sociedade de Advogados, RL – Prestação de 

serviços - Consultadoria jurídica; 

- P.º N.º 5/2019 – Carlos Manuel Gaspar Poeiras - Prestação de serviços – Escola 

Municipal de Música. 

5.2 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO 

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

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

- P.º N.º 1/2019 – Turismo do Alentejo, ERT - Participação do Município na Bolsa de 

Turismo de Lisboa; 

- P.º N.º 2/2019 – Instituto Politécnico de Portalegre - Workshop “Crianças em Risco - 

O Papel das Escolas e dos Docentes”; 

- P.º N.º 3/2019 – Instituto Politécnico de Portalegre - Workshop “Alimentação Saudável 

- Como Intervir na Comunidade”; 

- P.º N.º 4/2019 – Auto Sueco Portugal - Veículos Pesados, S.A. – Reparação do carro 

do lixo, Volvo, de matrícula 38-QM-99; 

- P.º N.º 5/2019 – Auto Sueco Portugal - Veículos Pesados, S.A. – Reparação do carro 

do lixo, Volvo, de matrícula 59-08-FT; 

- P.º N.º 6/2019 – Papelavis - Artigos de Papelaria, Lda. – Aquisição de revistas e jornais 

para a Biblioteca; 

- P.º N.º 7/2019 – Vicente A. Santos & Filhos, Lda. - Reparação do soprador Stihl BR 

600 Magnu; 

- P.º N.º 8/2019 – Vicente A. Santos & Filhos, Lda. - Reparação do soprador SH 85; 

- P.º N.º 9/2019 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação de anúncio do 

“Concurso público para prestação de serviços de seguros”, por 36 meses; 

- P.º N.º 10/2019 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação de anúncio do 

“Concurso público para aluguer operacional de viaturas”, por 36 meses; 

- P.º N.º 11/2019 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação de anúncio do 

“Concurso público para serviço de comunicações fixas e móveis”; 

- P.º N.º 12/2019 – Alacer, Lda. - Aquisição de blocos rodados de gavetas; 

- P.º N.º 13/2019 – Tasca do Montinho - Fornecimento de refeições – Ano de 2019. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 5.751.151,94€ 

(cinco milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e um euros e noventa e quatro 

cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 137.166,10€ 

(cento e trinta e sete mil, cento e sessenta e seis euros e dez cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

      a) Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 

- Modificação número nove, alteração ao orçamento da despesa número oito, no valor de 

199.966,64€ (cento e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis euros e sessenta e quatro 



cêntimos) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número nove, alteração ao plano de atividades municipais número seis, no 

valor de 170.246,51€ (cento e setenta mil, duzentos e quarenta e seis euros e cinquenta e um 

cêntimos) nas inscrições/reforços e no valor de 171.746,51€ (cento e setenta e um mil, setecentos 

e quarenta e seis euros e cinquenta e um cêntimos) nas diminuições/anulações; 

- Modificação número nove, alteração ao plano plurianual de investimentos número 

quatro, no valor de 41.000,00€ (quarenta e um mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número dez, alteração ao orçamento da despesa número nove, no valor de 

228.500,00€ (duzentos e vinte e oito mil e quinhentos euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações;  

- Modificação número dez, alteração ao plano de atividades municipais número sete, no 

valor de 174.500,00€ (cento e setenta e quatro mil e quinhentos euros) nas inscrições/reforços e 

no valor de 177.000,00€ (cento e setenta e sete mil euros) nas diminuições/anulações; 

- Modificação número dez, alteração ao plano plurianual de investimentos número cinco, 

no valor de 54.000,00€ (cinquenta e quatro mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número onze, alteração ao orçamento da despesa número dez, no valor de 

144.370,87€ (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta euros e oitenta e sete cêntimos) 

nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações;  

- Modificação número onze, alteração ao plano de atividades municipais número oito, no 

valor de 92.008,71€ (noventa e dois mil, oito euros e setenta e um cêntimos) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número onze, alteração ao plano plurianual de investimentos número seis, 

no valor de 54.680,00€ (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta euros) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número doze, alteração ao orçamento da despesa número onze, no valor 

de 46.868,60€ (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito euros e sessenta cêntimos) nas 

inscrições/reforços e no valor de 465.588,60€ (quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e 

oitenta e oito euros e sessenta cêntimos) nas diminuições/anulações;  

- Modificação número doze, alteração ao orçamento da receita número um, no valor de 

418.720,00€ (quatrocentos e dezoito mil, setecentos e vinte euros) nas diminuições/anulações;  

- Modificação número doze, alteração ao plano de atividades municipais número nove, 

no valor de 46.868,60€ (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito euros e sessenta 

cêntimos) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número doze, alteração ao plano plurianual de investimentos número sete, 

no valor de 418.720,00€ (quatrocentos e dezoito mil, setecentos e vinte euros) nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número treze, alteração ao orçamento da despesa número doze, no valor 

de 6.180,29€ (seis mil, cento e oitenta euros e vinte e nove cêntimos) nas inscrições/reforços e 

nas diminuições/anulações;  

- Modificação número treze, alteração ao plano de atividades municipais número dez, no 

valor de 6.180,29€ (seis mil, cento e oitenta euros e vinte e nove cêntimos) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações. 

 

b) O Senhor Presidente propôs que a modificação n.º 1 (revisão) aos documentos 

previsionais do ano de 2019 fosse presente em próxima reunião de Câmara.  



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

apresentada pelo Senhor Presidente.  

 

 

 9 – EMPREITADA DE “LIGAÇÃO AVIS/CLUBE NÁUTICO - CORREDOR 

CICLÁVEL E PEDONAL (FASE B)”/ABERTURA DE CONCURSO   

A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que o Município pretende efetuar 

candidatura para a obra da empreitada em título, estando, neste momento, a aguardar pareceres 

técnicos exteriores para o efeito. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

  

      10 – PASSAPORTE EN2         

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente informação/proposta da Técnico 

Superior, Paula Bento, para que os passaportes adquiridos (200), no seguimento da integração 

do Município de Avis na Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, para venda 

no Posto de Turismo, tenham o valor de €1,00 (um euro). 

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

 

 

      11 – PROJETO EXPLORATÓRIO DO CONHECIMENTO E DA CULTURA PARA A 

INFÂNCIA DO ALTO ALENTEJO    

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente informação da Chefe de Divisão 

Municipal, Ana Balão, a comunicar que o Município de Avis, no âmbito da Rede de Promoção 

do Sucesso Escolar no território da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, está integrado 

no Projeto Exploratório do Conhecimento e da Cultura para a Infância do Alto Alentejo, tendo 

aderido a todas as ações propostas pela CIMAA. Neste âmbito foi apresentada proposta para que 

fosse efetuado o levantamento das atividades (Serviços Educativos do CIOA, MUSCA, CAA, 

Biblioteca) a integrar no Portfólio do Exploratório. 

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

a proposta apresentada. 

 

 

12 – PROTOCOLO DE PARCERIA DA ESTAÇÃO NÁUTICA DE AVIS - AVIS OPEN 

SKY TRAINING CENTRE            

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta de Protocolo de Parceria da 

Estação Náutica de Avis - Avis Open Sky Training Centre, que tem como objeto, entre outros, o 

desenvolvimento de parcerias e a adoção de uma estratégia concertada de atuação na promoção 

e divulgação turística na área territorial de Avis. 

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

Protocolo de Parceria apresentada e remeter a mesma à Assembleia Municipal para efeitos de 

autorização da assunção de eventuais encargos plurianuais. 

 

 

13 – DECLARAÇÕES NOS TERMOS DAS ALÍNEAS A) E B) DO N.º 1 DO ARTIGO 

15.º DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO E ARTIGO 17.º DO DECRETO-LEI N.º 

127/2012, DE 21 DE JUNHO, NA ATUAL REDAÇÃO             

Pelo Senhor Presidente foram presentes as seguintes declarações: 



- Pagamentos em atraso existentes em 31/12/2018 (alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro e artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, na sua 

atual redação); 

- Recebimentos em atraso existentes em 31/12/2018 (alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro e artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, na 

sua atual redação); 

- Compromissos plurianuais existentes em 31/12/2018 (alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua atual redação). 

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

o assunto à Assembleia Municipal. 

 

 

 14 – ATUALIZAÇÃO DE RENDAS DE IMÓVEIS    

 Pelo Senhor Presidente foi presente o Aviso n.º 13745/2018, publicado no Diário da 

República, n.º 186, Série II, de 26 de Setembro, nos termos do qual, as rendas referentes a prédios 

urbanos serão atualizadas ordinariamente, mediante aplicação do coeficiente de 1,0115. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à atualização das 

rendas dos prédios urbanos, propriedade do Município de Avis, que se encontram arrendados a 

terceiros, nos termos legais. 

 

 

 15 – CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO NO LOGRADOURO DOS 

LAVADOUROS DE VALONGO/JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BENAVILA E 

VALONGO    

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

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a Junta da União das Freguesias de Benavila e 

Valongo solicitou a execução, por parte dos Técnicos do Departamento, de um projeto técnico, 

caderno de encargos, medições e orçamento para a construção de uma arrecadação no logradouro 

dos lavadouros de Valongo. 

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

e despacho emitidos pelo DOUSU, prestar o apoio solicitado pela União das Freguesias de 

Benavila e Valongo. 

 

 

 16 – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA AFONSO COSTA, N.º 

48, EM FIGUEIRA E BARROS      

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo relativo ao prédio sito na Rua Afonso 

Costa, n.º 48, em Figueira e Barros, através do qual é dado a conhecer que o proprietário, Artur 

Pais do Amaral Lopes Teles Branco, a 12 de Novembro de 2018, informou que as obras se 

encontravam concluídas e que aguardava o parecer do Município e que, no dia 03 de Janeiro de 

2019, em deslocação ao local, se verificou que as obras previstas foram realizadas, pelo que, o 

processo se encontra concluído. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 17 – ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS      

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para atualização das tarifas relativas à 

prestação dos serviços de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e gestão de 

resíduos sólidos, assim como as inerentes aos serviços auxiliares de abastecimento de água, 

resíduos sólidos e drenagem de águas residuais, para o ano de 2019. 



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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

            18 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AVIS            

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente a proposta de alteração ao 

Regulamento em título (artigos 54.º, 74.º e 74.º A), dado que se encontra esgotado o prazo (30 

dias) para efeitos de audiência de interessados, sem que se tenha registado qualquer participação 

pública. Contudo, durante o período de consulta pública, foi realizada uma avaliação do impacto 

na receita da aplicação do tarifário social, de acordo com os dados fornecidos pela DGAL. Deste 

modo, foi alterada a forma de aplicação da tarifa social, tendo sido alterado o n.º 2 do artigo 74.º 

em relação à primeira redação.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Avis, devendo a mesma 

ser remetida à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.  

 

 

           19 – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS (LEI N.º 

50/2018) E REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES 

INTERMUNICIPAIS (LEI N.º 51/2018) 

O Senhor Presidente propôs que o Município de Avis aceite a transferência de 

competências constantes no Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de Novembro, relativo à gestão do 

património imobiliário público sem utilização, de modo a resolver os problemas de alguns 

edifícios que, há dezenas de anos, estão devolutos e têm sofrido vários atos de vandalismo 

(“casas da barragem”/Maranhão). 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

Não houve público presente na reunião. 

 

 

D) APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

pontos da ata: B)3, alíneas d), e), g), j) e m); e B)17. 

 

 

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

eram dezasseis 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.    
 

 


