
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE     

 

  

  

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, na Sala de 

Reuniões do Edifício Sede 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 (11/11/2020); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

AVISENSES: NATAL 2020/PEDIDO DE APOIO; 

    b) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVIS: PEDIDO DE TRANSPORTE 

PARA RASTREIO À COVID-19; 

    c) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: PEDIDO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL; 

    d) OMD - AUDIÇÃO PORTUGAL, LDA.: CAMPANHA DE REABILITAÇÃO 

AUDITIVA/PEDIDO DE APOIO; 

    e) LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO: PEDIDO DE APOIO; 

    f) MARIA GUILHERMINA RAMALHO: EXERCÍCIO DO DIREITO DE 

PREFERÊNCIA/RUA PORTAS DE ÉVORA, N.ºS 6, 8 E 10, EM AVIS; 

    g) CIMAA: PLANOS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA 

LEGIONELLA/CONCURSO PÚBLICO; 

    h) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SOR: VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE PONTE DE SOR; 

4. AJUSTES DIRETOS; 

5. DESPESAS;  

6. PAGAMENTOS; 

      7. TARIFÁRIO PARA O ANO DE 2021: ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ÁGUAS 

RESÍDUAIS/RESÍDUOS URBANOS; 

      8. PLANO DE PORMENOR DE VALORIZAÇÃO E SALVAGUARDA DO CENTRO 

HISTÓRICO DE AVIS_1.ª ALTERAÇÃO/DISCUSSÃO PÚBLICA; 

      9. PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS; 

    10. VESPA ASIÁTICA/ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ADERAVIS. 

                 

    C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. 

 

 

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



A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

 

 

B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR   

      A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião anterior. 

 

 

2 – RESUMO DIÁRIO 

            Foi presente, para conhecimento, o resumo diário do dia vinte de novembro de dois mil 

e vinte que acusava os seguintes saldos:  

- Contas bancárias ........................................................................................ 2.592.436,32€ 

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

- Em cofre .............................................................................................................. 526,78€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 

a) Um ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Avisenses 

solicitando a concessão de um apoio monetário para a aquisição dos cabazes de Natal a oferecer 

a todos os bombeiros e assalariados.  

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

de 2000,00€ (dois 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. 

Os Senhores, Presidente e Vereador Manuel Ribeiro, não participaram nesta deliberação 

por se terem declarado legalmente impedidos de o fazer.  

 

 

b) Uma comunicação da Santa Casa da Misericórdia de Avis a solicitar, caso seja 

possível, a disponibilidade do Município no transporte dos seus colaboradores ao Estádio 

Municipal de Ponte de Sor, todos os sábados, durante os próximos 5 meses, para fazer rastreios 

à Covid-19. 

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

possibilidades do Município, enquadrando-se o apoio 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.  

 

 

c) Uma comunicação do Rancho Folclórico de Avis a solicitar a cedência do Auditório 

Municipal, no dia 09 de novembro de 2020. 

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.  

 

 

d) Uma comunicação de OMD - Audição Portugal, Lda. a solicitar um local de 

estacionamento para uma unidade móvel médica com cerca de 15 m2, assim como um espaço 

para uma tenda com 5m2, se possível, junto a um ponto de luz, para o Grupo Saúde - O Meu 

Doutor realizar uma campanha de reabilitação auditiva, nos dias 1, 2, 3 ou 4 de dezembro. 

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

solicitados, para o dia 3 de dezembro de 2020, apoios enquadráveis 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 com isenção de taxas, nos termos da alínea g) do artigo décimo sétimo 

do Regulamento Geral de Taxas Municipais. 

 

 

e) Uma comunicação da Liga Portuguesa Contra o Cancro a solicitar um donativo, pois, 

só com o apoio de todos, conseguem ir mais longe na sua missão e dar resposta às necessidades 

de quem precisa. 

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

de 250,00€ (duzentos e cinquenta 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. 

 

 

f) Uma carta de Maria Guilhermina Correia Varela Namorado Ramalho, residente na Rua 

Machado dos Santos, n.º 14, em Avis, a solicitar, na qualidade de proprietária, uma declaração 

de exercício do direito de preferência sobre o prédio urbano com o artigo matricial 454, 

localizado na Rua Portas de Évora, n.ºs 6, 8 e 10, Freguesia de Avis, para efeitos de escritura de 

venda. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que não fosse exercido o 

direito de preferência sobre o prédio em causa. 

 

 

g) Uma comunicação da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo a informar que 

retomou a preparação do concurso público para a elaboração dos Planos de Prevenção e Controlo 

da Legionella. Solicitam que o Município de Avis confirme se mantém o interesse em integrar o 

procedimento conjunto de contratação pública, bem como o consequente envio do respetivo 

cabimento, no valor de 1500,00€, acrescido de IVA a 23%.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o interesse do 

Município de Avis em integrar o procedimento, nos termos já deliberados (reunião ordinária da 

Câmara Municipal realizada no dia 27 de novembro de 2019). 

 

 

h) Uma comunicação da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor a informar que decorreram, recentemente, na Escola 

Secundária de Ponte de Sor e suas imediações, diversos casos de violência extrema e que esta 



situação de insegurança irá ser relatada aos demais parceiros sociais que consideram poder 

colaborar na resolução da mesma. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 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 61/2020 – Somefe, Lda. - Aquisição de tampas para caixas NR1; 

- P.º N.º 62/2020 – GeoOrbital - Aquisição de GPS e vara carbono; 

- P.º N.º 64/2020 – Wemaze, Lda. - Aquisição de quiosque eletrónico; 

- P.º N.º 65/2020 – YPT - Podcast & Tecnology, Lda. - Aquisição anual de manutenção 

de alojamento; 

- P.º N.º 66/2020 – FL Agro de Feliciano Lopes - Aquisição de materiais para armazém; 

- P.º N.º 67/2020 – PH - Informática e Microsistemas, S.A. – Aquisição de licenças de 

utilização de Corel Dram e Adobe, pelo prazo de 36 meses. 

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 187/2020 – Secil, S.A. - Aquisição de caixas pré-fabricadas em betão; 

- P.º N.º 188/2020 – Maria Isabel Simões Duarte - Aquisição de 1 coroa de flores; 

- P.º N.º 189/2020 – Skillmind, S.A. - Serviço de registo de contas; 

- P.º N.º 190/2020 – Altronix - Sistemas Eletrónicos, Lda. – Aquisição de etiquetas para 

livros da Biblioteca; 

- P.º N.º 191/2020 – Secil, S.A. - Aquisição de lancil; 

- P.º N.º 192/2020 – Kevin Rose, Unipessoal, Lda. - Tradução de textos. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

5 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 58.710,47€ 

(cinquenta e oito mil, setecentos e dez euros e quarenta e sete cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 215.527,25€ 

(duzentos e quinze mil, quinhentos e vinte e sete euros e vinte e cinco cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

    7 – TARIFÁRIO PARA O ANO DE 2021: ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ÁGUAS 

RESÍDUAIS/RESÍDUOS URBANOS          

 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, 

águas residuais e resíduos sólidos, para o ano de 2021. 



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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

 8 – PLANO DE PORMENOR DE VALORIZAÇÃO E SALVAGUARDA DO 

CENTRO HISTÓRICO DE AVIS_1.ª ALTERAÇÃO/DISCUSSÃO PÚBLICA   

 Pelo Senhor Presidente foi presente informação do Departamento de Obras, Urbanismo 

e Serviços Urbanos a comunicar que, em face das conclusões da conferência procedimental 

realizada a 12 de novembro, emitida em sede de acompanhamento da alteração ao PPSVCHA, 

nos termos do RJIGT, a proposta de alteração se encontra em condições para ser submetida a 

discussão pública. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do período 

de discussão pública, fixado em 20 dias, da proposta de 1.ª alteração ao Plano de Pormenor de 

Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico de Avis, nos termos e para os efeitos do disposto 

no n.º 1 e n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.  

 

 

    9 – PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS  

Pelo Senhor Presidente foi presente informação do Gabinete Técnico Florestal a propor 

que o Município de Avis aceite o pedido de realização de queimadas através da plataforma do 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). 

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

apresentada. 

 

 

 10 – VESPA ASIÁTICA/ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ADERAVIS     

 O Senhor Presidente propôs que fosse atribuído um subsídio no valor de 2600,00€ (dois 

mil e seiscentos euros) à Associação para o Desenvolvimento Rural e Produções Tradicionais do 

Concelho de Avis tendo em vista a aquisição de material para o combate à vespa asiática. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do 

número um, do artigo trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) 

publicado em anexo à Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, 

na sua atual redação. 

 

 

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), d), f) e g). 

 

 

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

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

 

 



E eu, , Técnico Superior, exercendo atividade na Divisão de 

Administração Geral do Município de Avis, para o efeito designada por deliberação tomada na 

primeira reunião da Câmara Municipal de Avis, realizada no dia vinte e cinco de outubro de dois 

mil e dezassete, a lavrei, subscrevo e assino.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


