
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE     

 

  

  

Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezanove, no Salão Nobre 

dos Paços do Município, realizou-se com início às catorze horas e trinta minutos, a reunião 

ordinária da Câmara Municipal de Avis sob a Presidência do Senhor Presidente, Nuno Paulo 

Augusto da Silva, e com a presença dos Senhores Vereadores, Inês Filipe Pereira da Fonseca, 

Ana Luísa de Almeida Martins Varela, António Luís Marques e Manuel João Casaca Ribeiro, 

com a seguinte ordem do dia:         

 

 

A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. 

 

B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (13/02/2019); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

     a) VEREADOR MANUEL RIBEIRO: FÉRIAS; 

     b) CPCJ DE AVIS: ELEIÇÕES; 

     c) FREGUESIA DE FIGUEIRA E BARROS: EVENTOS/ELABORAÇÃO E 

IMPRESSÃO DE CARTAZES; 

     d) ELENCOBRIGATÓRIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: PEÇA DE 

TEATRO/IMPRESSÃO DE TEXTOS; 

     e) APEEECA: GALA DE DANÇA/PEDIDO DE APOIO; 

     f) MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE MULHERES: DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER/PEDIDO DE APOIO; 

     g) ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL: LIMPEZA DE 

PRAIAS/PEDIDO DE APOIO; 

     h) CIMAA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS 

DE SEGURANÇA PARA OS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS/CESSÃO DA POSIÇÃO 

CONTRATUAL; 

     i) CIMAA: FESTAS DO POVO DE CAMPO MAIOR/CANDIDATURA À 

UNESCO; 

     j) MURPI: JORNAL “A VOZ DOS REFORMADOS”/RENOVAÇÃO DE 

ASSINATURA; 

     k) ULSNA: CHEQUE DENTISTA/IMPRESSÃO DE FOLHETOS; 

     l) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: PROTOCOLO DE FORMAÇÃO 

EM CONTEXTO DE TRABALHO;  

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

     n) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: FEIRA DOS PRODUTOS/PEDIDO 

DE APOIO; 

    o) CLUBE DOS GALITOOS DE AVEIRO: UTILIZAÇÃO DA PISCINA 

MUNICIPAL; 

     p) JOÃO MILHEIRAS: UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO CLUBE NÁUTICO; 

     q) JOSÉ PECHIRRA: MERCADO MUNICIPAL/DENÚNCIA DE 

ARRENDAMENTO; 



     r) RANCHO FOLCLÓRICO “AS MONDADEIRAS” DE CASA BRANCA: 

ORQUESTRA DE ACÓRDEÃO MESTRE DE AVIS/PEDIDO DE COLBORAÇÃO; 

     s) AUDITIV: RASTREIO AUDITIVO/CEDÊNCIA DE ESPAÇO PÚBLICO; 

     t) ASSOCIAÇÃO LUGARES DO MONTADO ALENTEJANO: CONVITE PARA 

INTEGRAÇÃO NO CONSELHO CONSULTIVO; 

     u) EDP COMERCIAL: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 

ELETRICIDADE/CASA DAS ARTES; 

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. CENTRO COMUNITÁRIO S. SATURNINO DE VALONGO/ISENÇÃO DE 

TAXAS MUNICIPAIS; 

5. AJUSTES DIRETOS;  

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

           a) MODIFICAÇÃO N.º 1 (ALTERAÇÃO); 

           b) MODIFICAÇÃO N.º 2 (REVISÃO); 

      9. EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO/CANDIDATURAS; 

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

BARROS;  

    11. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA MIGUEL BOMBARDA, N.º 2, EM 

ERVEDAL;  

    12. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA COMBATENTES DO ULTRAMAR, N.º 

54, EM AVIS; 

    13. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS.  

 

     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 – INSTALAÇÕES DA GNR DE AVIS   

O Senhor Presidente informou que, ontem, o Comando Territorial de Portalegre recebeu 

uma notificação para os militares da GNR de Avis saírem das atuais instalações até ao próximo 

mês de Maio. Face a esta situação, voltou-se uma vez mais a questionar a Senhora Secretária de 

Estado do Ministério da Administração Interna sobre a data do início de construção do futuro 

quartel da GNR, reiterando para encontrar uma solução o mais rápido possível para resolver esta 

situação. 

 

 

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 e dois de Fevereiro de dois 

mil e dezanove que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.280.013,26€ 

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

- Em cofre .............................................................................................................. 596,05€ 

 

 

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, Manuel João Casaca Ribeiro, informando que esteve 

de férias no dia 14 de Fevereiro de 2019. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

b) Um ofício da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Avis informando que foi 

eleita como Presidente, na Reunião da Comissão Alargada de 12 de Fevereiro de 2019, para 

mandato de 3 anos, Carina Isabel Nobre Tobias, tendo esta nomeado como Secretária, Ana 

Antunes. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

c) Um ofício da Freguesia de Figueira e Barros solicitando a elaboração e impressão de 

25 cartazes para cada um dos seguintes eventos: 

a) Baile de Carnaval, dia 01 de Março de 2019; 

b) Baile das comemorações do 25 de Abril, dia 24 de Abril de 2019. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão do apoio 

solicitado em a) e conceder o apoio solicitado em b), enquadrando-se ambos 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) Um ofício da Elencobrigatório - Associação Cultural solicitando a impressão de textos 

(72 cópias), nos Serviços Gráficos, para a nova peça de teatro, a realizar no próximo mês de 

Abril.  

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. 

 

 

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

Escolas do Concelho de Avis solicitando os seguintes meios/serviços para realizar a 8.ª Gala de 

Dança, no dia 16 de Março: 

- Serviços gráficos/multimédia: elaboração e impressão de cartazes, certificados de 

participação, flyers e convites, bem como divulgação on-line; 



- Auditório Municipal: reserva nos dias 14 e 15 de Março (ensaios e decoração de palco); 

- Materiais/tintas (cenário); 

- Som e técnicos para o dia da Gala.  

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. 

 

 

f) Uma comunicação do MDM - Movimento Democrático de Mulheres solicitando o 

apoio do Município na organização do debate/convívio “Conciliação trabalho/família e o seu 

impacto na vida das mulheres trabalhadoras”, assim como a cedência de espaço na Biblioteca 

Municipal, no dia 7 de Março, iniciativa que pretende realizar no âmbito das comemorações do 

Dia Internacional da Mulher. 

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

Biblioteca 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. 

 

 

g) Uma comunicação da Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP) solicitando o 

seguinte apoio, no dia 23 de Fevereiro, tendo em vista a limpeza da Barragem do Maranhão 

(cerca de 80 participantes), ação nacional em que todos os Grupos de Escoteiros irão fazer a 

limpeza de praias em simultâneo: 

- Autorização para efetuar a limpeza das margens da Barragem do Maranhão no espaço 

diante do Clube Náutico; 

- Autorização para utilizar o espaço lúdico diante do Clube Náutico e para pintar os muros 

das escadas que descem do Clube Náutico para o espaço lúdico; 

- Disponibilização do seguinte material: 4 canoas, pagaias e coletes; sacos do lixo (100); 

luvas (90 pares); material para capinar; tinta branca, rolos e trinchas; 

- Disponibilização de transporte/meios para a recolha do lixo apanhado. 

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

apoios solicitados, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do número um, do artigo 

trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei 

número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação. 

 

 

h) Um ofício da CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo remetendo 

documento da cessão de posição contratual relativo à Aquisição de serviços para a realização de 

Ensaios de Segurança para os Equipamentos Desportivos. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a aceitação da cessão 

de posição contratual. 

 

 

i) Uma comunicação da CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

solicitando, na sequência de pedido do Município de Campo Maior, a emissão de documento de 

apoio à candidatura das Festas do Povo à UNESCO.  



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a inscrição das Festas 

do Povo de Campo Maior na lista representativa do Património Cultural Imaterial da 

Humanidade junto da UNESCO. 

 

 

j) Uma carta da MURPI - Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos 

propondo a renovação da assinatura solidária do jornal “A Voz dos Reformados”, referente ao 

ano de 2019, no valor de 50,00€ (cinquenta euros) anuais. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, renovar a assinatura do jornal 

“A Voz dos Reformados”. 

 

 

k) Uma comunicação da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano-EPE/UCSP Avis 

solicitando a impressão de 300 folhetos (escovagem dos dentes) para distribuir às crianças que 

usufruem do cheque dentista. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão do 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. 

 

 

l) Um ofício do Agrupamento de Escolas de Avis enviando Protocolo para que a aluna 

Jéssica Alexandra Barata Pires (9.º A) realize a formação em contexto de trabalho nas instalações 

da Ludoteca Municipal de Avis, a qual terá início em Fevereiro de 2019. 

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

Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho. 

 

 

m) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando a cedência de 

transporte nas seguintes datas: 

- Valverde/Évora, dia 02 de Abril de 2019, para 32 participantes; 

- Lisboa/Sintra, dia 03 de Abril de 2019, para 27 participantes. 

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

possibilidades do Município, o transporte solicitado. 

 

 

n) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando a cedência do 

seguinte material para realizar a Feira dos Produtos, no dia 21 de Março: uma barraca grande, 

um grelhador, uma arca frigorífica e mesas grandes. 

O Senhor Presidente propôs a atribuição de um euro por criança do Ensino Pré-Escolar e 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico como complemento do almoço desse dia, no total de 186 crianças. 

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

possibilidades do Município, e aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente, 

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. 

 

 



o) Uma comunicação do Clube dos Galitos de Aveiro (Secção de Triatlo) solicitando a 

utilização da Piscina Municipal, entre os dias 25 e 28 de Abril, para realizar treinos de natação 

(estágio). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar os balneários 

da Piscina Municipal, uma vez que a Piscina só abre ao público no mês de Junho e não oferece 

condições para ser utilizada nestas datas, 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. 

 

 

p) Um pedido de João Carlos Castro Milheiras para utilização das instalações do Hangar 

do Clube Náutico, no dia 21 de Abril de 2019. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Hangar, no dia 

solicitado, devendo o interessado proceder ao pagamento do preço devido (150,00€). 

 

 

q) Uma carta de José Marcolino Ferreira Pechirra solicitando a denúncia do contrato de 

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

de Dezembro de 2018. 

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

interessado, desde que o locado seja entregue completamente devoluto até ao final do mês de 

Março. Caso tal não aconteça, o locatário deverá proceder ao pagamento das rendas até à 

libertação da loja. 

 

 

r) Uma comunicação do Rancho Folclórico “As Mondadeiras” de Casa Branca 

solicitando a participação da Orquestra de Acordeão Mestre de Avis numa “Tarde com 

Acordeão”, evento previsto para o dia 18 de Maio de 2019. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a participação da 

Orquestra no evento referido, 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. 

 

 

s) Uma comunicação de Auditiv, na pessoa de Patrícia Mourinha, solicitando a cedência 

de espaço, na via pública, para uma unidade móvel de rastreio auditivo gratuito, no dia 23 de 

Março de 2019, na Rua 1.º de Maio, junto à Praça de Táxis, bem como de um ponto de luz. 

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. 

 

 

t) Uma carta da Associação Lugares do Montado Alentejano convidando o Município de 

Avis a integrar o seu Conselho Consultivo. 



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

jurídico apresentado, aceitar o convite formulado e designar a trabalhadora (Técnico Superior) 

Paula Cita Vilela Tapadas Bento como representante do Município de Avis. 

 

 

u) Uma comunicação da EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. enviando, 

na sequência de contactos anteriores, a proposta para o contrato de fornecimento de eletricidade 

para a Casa das Artes, sita na Rua Joaquim de Figueiredo, n.º 6, em Avis, cujo período de 

fornecimento esperado é de 12 de Fevereiro de 2019 a 11 de Fevereiro de 2020.   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, celebrar contrato com a EDP 

Comercial e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de 

autorização da assunção dos encargos plurianuais. 

 

 

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – CENTRO COMUNITÁRIO S. SATURNINO DE VALONGO/ISENÇÃO DE 

TAXAS MUNICIPAIS    

Do Centro Comunitário São Saturnino de Valongo, com sede na Rua António Barradas 

de Carvalho, n.º 21, União das Freguesias de Benavila e Valongo (Valongo) e Município de 

Avis, a requerer a isenção total das taxas municipais, uma vez que é uma Associação sem fins 

lucrativos e se reveste de cariz social.  

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

nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 17.º, do Regulamento Geral de Taxas Municipais. 

 

 

  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 7/2019 – SIBS - Serviço de transferência de ficheiros MFT WEB; 

- P.º N.º 8/2019 – Riso Ibérica - Aluguer e manutenção do duplicador. 

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 29/2019 – Riso Ibérica - Aquisição de serviços – Cópias extra contrato; 

- P.º N.º 30/2019 – AMatosCar - Reparação da viatura 30-JZ-26; 

- P.º N.º 31/2019 – Auto Mecânica da Bica - Reparação da viatura 20-DO-06; 

- P.º N.º 32/2019 – Digitalsign - Certificado para faturação eletrónica; 

- P.º N.º 33/2019 – António da Silva Rodrigues - Aquisição de vários materiais para 

armazém; 

- P.º N.º 34/2019 – Associação de Empresas de Ginásios e Academias - Quotização; 

- P.º N.º 35/2019 – Ecobie - Engenharia, Lda. – Reparação do sistema de aquecimento 

de águas do Pavilhão Gimnodesportivo; 

- P.º N.º 36/2019 – Master Test - Inspeção de Veículos – Inspeção tipo B da viatura 81-

AJ-90 - Transporte de crianças; 

- P.º N.º 37/2019 – Joana do Rosário Pires de Almeida - Sessão de contos na Biblioteca 

“José Saramago”; 



- P.º N.º 38/2019 – Panificadora Avispão - Aquisição de pão com chouriço e boleima; 

- P.º N.º 39/2019 – Superavis, Lda. - Aquisição de produtos alimentares para o Trail 

Mestre de Avis; 

- P.º N.º 40/2019 – Equipalgarve, Lda. - Aquisição de correias para o trator 92-FS-78; 

- P.º N.º 41/2019 – AFMM - Supermercados, Lda. – Aquisição de produtos alimentares 

para o Animasénior e Maratona BTT; 

- P.º N.º 42/2019 – ATAM - Formação OE para 2019 e a Gestão do SIADAP; 

- P.º N.º 43/2019 – Município de Sousel - Utilização da piscina coberta, no âmbito do 

Programa Animasénior; 

- P.º N.º 44/2019 – Coperol - Aquisição de rotativos; 

- P.º N.º 45/2019 – Memória Medieval - Aquisição de cubos de granito; 

- P.º N.º 46/2019 – Certoma - Aquisição de correias para varredoura; 

- P.º N.º 47/2019 – Evoramotores, Lda. - Reparação da viatura 08-07-VR; 

- P.º N.º 48/2019 – Flowsystems - Aquisição de medidores de caudal 5-15 e 5-20; 

- P.º N.º 49/2019 – Maquinasport - Aquisição de material para o Ginásio Municipal; 

- P.º N.º 50/2019 – Mercar - Reparação da viatura 81-AJ-90; 

- P.º N.º 51/2019 – CA Seguros - Seguro de acidentes pessoais – Caminhada Horta das 

Rosas; 

- P.º N.º 52/2019 – Maria Helena da Cruz Coelho Macedo - Comunicação no âmbito da 

Feira Medieval 2019; 

- P.º N.º 53/2019 – Trilho Perdido Unipessoal, Lda. - Cronometragem da prova Maratona 

BTT Extreme Avis 2019; 

- P.º N.º 54/2019 – Trilho Perdido Unipessoal, Lda. - Aquisição de t’shirts para a 

Maratona BTT Extreme Avis 2019; 

- P.º N.º 55/2019 – José Carlos Cunha, Lda. - Complemento ao stand do Município de 

Avis integrado na BTL; 

- P.º N.º 56/2019 – Informaticavisense, Lda. - Aquisição de placas gráficas gigabyte 

windforce OC; 

- P.º N.º 57/2019 – Regiset, Lda. - Aquisição de materiais para promoção do Município; 

- P.º N.º 58/2019 – Impritejo, Lda. - Aquisição de materiais para promoção do Município; 

- P.º N.º 59/2019 – Regiset, Lda. - Aquisição de folhetos para promoção turística do 

Município; 

- P.º N.º 60/2019 – Beltain, Lda. - Aquisição de materiais para promoção do Município; 

- P.º N.º 61/2019 – Sibs Forward Payment Solutions, S.A. - Serviço de transferência de 

ficheiros MFT WEB; 

- P.º N.º 62/2019 – Auto S. Cristóvão, Lda. - Reparação da viatura 10-DX-94; 

- P.º N.º 63/2019 – José Miguel Gonçalves Silva Cardoso - Avaliação de terrenos a 

expropriar para implantação da Ciclovia; 

- P.º N.º 64/2019 – António Simão Regouga Prates - Revisão de extintores; 

- P.º N.º 65/2019 – Crédito Agrícola Seguros, S.A. - Seguro de acidentes pessoais para 

membros da CPCJ; 

- P.º N.º 66/2019 – Sofia Isabel Beja Silveira - Aquisição de flores para o Dia da Mulher 

e para comemorações do 25 de Abril. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 453.013,48€ 

(quatrocentos e cinquenta e três mil, treze euros e quarenta e oito cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 



7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 106.489,84€ 

(cento e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

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

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

339.293,28€ (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa e três euros e vinte e oito 

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

- Modificação número um, alteração ao plano de atividades municipais número um, no 

valor de 208.833,28€ (duzentos e oito mil, oitocentos e trinta e três euros e vinte e oito cêntimos) 

nas inscrições/reforços e no valor de 238.433,28€ (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e 

trinta e três euros e vinte e oito cêntimos) nas diminuições/anulações; 

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

no valor de 106.000,00€ (cento e seis mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações. 

 

b) Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta de revisão: 

- Modificação número dois, revisão ao orçamento da despesa número um, no valor de 

57.804,80€ (cinquenta e sete mil, oitocentos e quatro euros e oitenta cêntimos) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número dois, revisão ao plano de atividades municipais número um, no 

valor de 28.000,00€ (vinte e oito mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número dois, revisão ao plano plurianual de investimentos número um, 

no valor de 29.804,80€ (vinte e nove mil euros, oitocentos e quatro euros e oitenta cêntimos) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora 

Vereadora Ana Luísa Varela, aprovar a proposta de revisão apresentada pelo Senhor Presidente 

e remeter a mesma à próxima sessão da Assembleia Municipal. 

 

 

 9 – EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO/CANDIDATURAS     

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

comunicando que existe a possibilidade de fazer candidaturas para Emprego Apoiado em 

Mercado Aberto (pessoas com deficiência e incapacidade e capacidade de trabalho reduzida), 

através do IEFP. 

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

três candidaturas (uma vaga) e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal 

para efeitos de autorização da assunção dos encargos plurianuais. 

 

  

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

BARROS          

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente o processo referente ao prédio sito na 

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

condições de segurança.   



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

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

prédio para execução das obras de conservação destinadas à correção das situações identificadas, 

no prazo de dois meses. 

 

 

      11 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA MIGUEL BOMBARDA, N.º 2, EM 

ERVEDAL   

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

n.º 2 da Rua Miguel Bombarda, em Ervedal, 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, notificar a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Ervedal, proprietária do prédio, para execução das obras de conservação necessárias 

à correção das situações identificadas, no prazo de seis meses. 

 

 

12 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA COMBATENTES DO ULTRAMAR, N.º 

54, EM AVIS               

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

n.º 54 da Rua Combatentes do Ultramar, em Avis, objeto de vistoria para efeitos de verificação 

das condições de segurança e de salubridade.   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, enviar ao 

requerente/proprietário do prédio, Ítalo Ruggero Alves Morale, cópia do auto para os efeitos 

tidos por convenientes, uma vez que, das verificações efetuadas pela Comissão de Vistoria e 

reportadas no auto respetivo, não se afigura existirem razões para qualquer intervenção 

municipal. 

 

 

 13 – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS  

O Senhor Presidente apresentou proposta para que o Município não aceite as 

competências transferidas da Administração Central por via dos seguintes Decretos-Lei 

sectoriais: 

- Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de Janeiro, relativo à proteção e saúde animal e 

segurança dos alimentos; 

- Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de Janeiro, relativo à educação; 

- Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de Janeiro, relativo à cultura;  

- Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de Janeiro, relativo à saúde. 

O Senhor Presidente referiu que o Município não tem condições para receber as 

competências plasmadas nos Decretos-Lei retro referidos porque as mesmas não vêm 

acompanhadas das respetivas contrapartidas, principalmente de natureza financeira. Em relação 

à questão da educação, a Escola encontra-se num elevado estado de degradação e com uma série 

de patologias que colocam em causa o bom funcionamento da mesma e o bem-estar das crianças. 

Referiu ainda, que o Ministério da Educação pretende transferir 20.000€ destinados a obras e a 

estimativa de custos das mesmas ronda os 4.000,000€. 

A Senhora Vereadora Ana Luísa Varela referiu que, no domínio da educação, os gastos 

financeiros dos Municípios que ganharam uma escola nova serão menores em comparação com 

as despesas dos Municípios que continuam a ter uma escola velha. Referiu depois, que têm de 

existir contrapartidas, as quais devem ser clarificadas, pois, no presente, não se sabe o que cada 

Município irá receber nem em que condições isso vai acontecer. 



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

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

Municipal. 

 

 

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 e), f), q) e u); B)8, ponto b); B)9 e B)13. 

 

 

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

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

  

 

E eu,                                                              , Coordenador Técnico, em mobilidade 

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

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

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

subscrevo e assino.    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


