ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 e António Luís Marques, 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 (14/10/2020);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCÓRREGO E MARANHÃO:
OLIVAL/PEDIDO DE INTERVENÇÃO;
b) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCÓRREGO E MARANHÃO: PEDIDO DE
VIATURA COM PLATAFORMA;
c) ADERAVIS: AVISEGUE-TE CLDS-4G/PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO;
d) MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO: AMREN2/ORÇAMENTO
MUNICIPAL;
e) APAV/GABINETE DE APOIO À VÍTIMA DO ALTO ALENTEJO OESTE: II
JORNADAS DO ALTO ALENTEJO CONTRA A VIOLÊNCIA/PEDIDO DE APOIO;
f) CPCJ AVIS: PEDIDO DO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL;
g) CIMAA: EMPREITADA DA SEDE/ATUALIZAÇÃO DE CABIMENTO;
h) IEFP/SERVIÇO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE PONTE
DE SOR: FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO;
i) ARSA, IP: ESCALAS DE TURNOS DE SERVIÇO DAS FARMÁCIAS PARA O
ANO DE 2021;
j) ASSOCIAÇÃO DE REGANTES E BENEFICIÁRIOS DO VALE DO SORRAIA:
SITUAÇÃO DOS NÍVEIS DE ÁGUA NO PERÍMETRO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO
SORRAIA;
k) PCP AVIS: PEDIDO DE ESPAÇO;
l) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: CENTRO DE FORMAÇÃO
DESPORTIVA DE REMO/PEDIDO DE COLABORAÇÃO;
4. REQUERIMENTOS:
4.1. MARIA JOÃO ADEGAS: PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE
COMPROPREDADE/AUMENTO DE COMPARTES;
4.2. ANTÓNIO JOAQUIM PÓVOA VELEZ/DIVISÃO DE PRÉDIO EM REGIME
DE PROPRIEDADE HORIZONTAL;
4.3. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA PORTA DO POSTIGO, N.º 11, EM
AVIS;
4.4. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/ESTRADA MUNICIPAL, N.º 5, EM
BENAVILA;

4.5. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA MIGUEL BOMBARDA, N.º 28, EM
BENAVILA;
4.6. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DAS PORTAS VERMELHAS, EM
VALONGO;
4.7. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DR. MANUEL D’ARRIAGA, N.ºS 21
E 23, EM AVIS;
4.8. OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO
- GUSTAVO SANTOS;
- JOAQUIM VARUNCA;
- SOCIEDADE AGRÍCOLA MONTE DA MIGALHA;
- JOÃO FERRAZ;
4.9. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- JORGE BORLINHAS E LÚCIA CASIMIRO;
- JOÃO FREIRE;
5. AJUSTES DIRETOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;
8. CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO/CANDIDATURA;
9. ALIENAÇÃO DE LOTES PARA CONSTRUÇÃO, EM AVIS E EM ALCÓRREGO;
10. 3.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2020;
11. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM;
12. 3.ª ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE
EXPANSÃO INDUSTRIAL DE AVIS;
13. PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE AVIS E A RODOVIÁRIA DO
ALENTEJO, S.A..
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 – FALTA JUSTIFICADA
Faltou a esta reunião o Senhor Vereador Manuel João Casaca Ribeiro, por se encontrar
em situação de confinamento obrigatório (Covid-19).
2 – PAVILHÃO MUNICIPAL/CONDIÇÕES DE ACESSO
A Senhora Vereadora Ana Luísa Varela referiu que, devido às condições meteorológicas,
as aulas promovidas pelo ginásio municipal têm sido dadas no pavilhão municipal. Como, a
seguir, há treinos do Clube de Futebol “Os Avisenses”, e, para não se encontrarem, a entrada
faz-se por uma porta e a saída por outra. Solicitou, se possível, a execução de um degrau na porta
de saída do pavilhão, uma vez que existe um grande desnível.
O Senhor Presidente informou que a situação terá de ser avaliada, mas a solução poderá
passar, neste caso, pela utilização da porta de emergência.

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 três de outubro de dois
mil e vinte que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................ 2.656.768,92€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.050,00€
- Em cofre .............................................................................................................. 349,03€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Uma comunicação da União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão solicitando que
o Município acione os meios necessários à retirada de terra para alargar a entrada na propriedade
“Courela do Mendonça” (foi esta a contrapartida acordada em troca do terreno do outro lado da
via).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, para os fins previstos no artigo
vigésimo quinto, número um, alínea j), 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, remeter o pedido para deliberação da Assembleia Municipal, visando a
concessão do apoio solicitado.

b) Uma comunicação da União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão solicitando a
cedência de uma viatura com plataforma, para o próximo dia 30 de novembro, para montar luzes
de Natal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, para os fins previstos no artigo
vigésimo quinto, número um, alínea j), 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, remeter o pedido para deliberação da Assembleia Municipal, visando a
concessão do apoio solicitado.

c) Um ofício da Associação para o Desenvolvimento Rural e Produções Tradicionais do
Concelho de Avis, entidade coordenadora do AviSegue-te CLDS-4G, projeto comunitário de
inclusão social para o concelho de Avis, com a duração de 36 meses (2020-2023) e com
financiamento de 449.936,73€, a solicitar que o montante que o Município transfere, no valor
anual de 15.600,00€, lhes seja adiantado, relativamente aos anos de 2021 e de 2022, uma vez
que não têm capacidade financeira para fazer face às despesas iniciais do projeto (até ao
momento, receberam 5.695,76€, sendo necessário, até dezembro do presente ano, um valor de
31.200,00€).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à Associação para o
Desenvolvimento Rural e Produções Tradicionais do Concelho de Avis, um subsídio no valor de
31.200,00€ (trinta e um mil e duzentos euros), a título de adiantamento, ao apoio a conceder ao
abrigo do Acordo de Colaboração celebrado em 08 de outubro de 2008, e referente aos anos de
2021 e de 2022, 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 do Município de Santa Marta de Penaguião sugerindo que, no
âmbito do projeto da Rota da Estrada Nacional 2, e, considerando a comparticipação da
candidatura “Valorizar a N2” assumida pela Associação de Municípios da Rota da Estrada
Nacional 2 (64.301,52€, ou seja, 15%), bem como a possível necessidade de uma
comparticipação financeira dos associados para um projeto relevante, cada Município acrescente
o valor de 10.000,00€ no orçamento municipal para 2021.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, incluir este projeto, no
montante solicitado, nos documentos previsionais do Município.

e) Uma comunicação da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima/Gabinete de Apoio à
Vítima do Alto Alentejo Oeste solicitando a oferta de 20 produtos gastronómicos e/ou peças de
artesanato referentes ao concelho de Avis para ofertar a cada orador/a e moderador/a presentes
nas II Jornadas do Alto Alentejo Oeste contra a Violência, evento que irá realizar-se no dia 27
de outubro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da
Senhora Vereadora Inês Fonseca, datado do dia 14 de outubro de 2020 a oferecer 20 garrafas de
0,25l de azeite disponíveis em armazém, 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 comunicação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Avis a solicitar
a cedência do auditório da Biblioteca Municipal para a reunião da comissão alargada, no dia 20
de outubro, contando com a presença de 13 pessoas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor
Presidente, datado do dia 15 de outubro de 2020, a conceder o espaço solicitado, enquadrandose 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 Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo a informar do
novo valor da empreitada de recuperação do edifício sede, sito na Rua 19 de junho, em Portalegre
(devido ao facto do concurso público ter ficado deserto), cabendo ao Município de Avis uma
comparticipação no montante de 62.733,64€, sendo a quota mensal deste Município no montante
de 1.659,62€.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que se efetuassem os
necessários procedimentos contabilísticos legais.

h) Uma comunicação do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P./Serviço de
Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sor a solicitar colaboração, no sentido de
proporcionar ao formando Ricardo Nunes, do Curso de Técnico de Relações Laborais, sistema
Educação e Formação de Adultos, a realização da Formação Prática em Contexto de Trabalho,

prevista a partir do dia 2 de novembro de 2020 e com término no dia 28 de janeiro de 2021, a
qual não terá quaisquer obrigações de caráter financeiro para o Município.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o estágio solicitado,
tendo indicado como tutora do formando, a Técnico Superior Sílvia Feliz.

i) Uma comunicação da Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP remetendo,
para parecer, a proposta de escala de turnos de serviço das farmácias, para o ano de 2021, do
Município de Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à
proposta de escala de turnos da Farmácia Nova de Aviz.

j) Uma informação da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia sobre
a situação dos níveis de água no perímetro hidroagrícola do Vale do Sorraia.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

k) Uma comunicação do PCP Avis a solicitar a sala do Pavilhão Multiusos de Benavila
para uma reunião, a realizar no dia 26 de outubro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor
Presidente, datado do dia 25 de outubro de 2020, a conceder o espaço solicitado, enquadrandose 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.

l) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando, no âmbito da
parceria estabelecida com o Município de Avis relativamente ao Centro de Formação Desportiva
de Remo (CFDR), a continuidade do apoio ao nível de recursos materiais (utilização do hangar,
barco de apoio, caiaques, pagaias, coletes salva vidas, boia, cinto de salvação e balneários da
piscina municipal) e ao nível de recursos humanos (técnico para dar apoio no hangar, bem como
no barco de apoio). Solicitam ainda, transporte para deslocar os alunos entre a EB 2,3 Mestre de
Avis e o Clube Náutico, às sextas-feiras.
Sobre este pedido, foi presente a seguinte informação da Chefe de Divisão Municipal:
“A DDSCT pode assegurar o acompanhamento e os meios necessários solicitados. Foi remetido
ao senhor Diretor de departamento email sobre a questão do transporte. …”
O Senhor Presidente propôs que fossem utilizados os balneários do Parque de Campismo,
uma vez que está para breve o início da empreitada de ampliação e reabilitação das piscinas
municipais.
A Senhora Vereadora Ana Luísa Varela referiu que, este ano, o Agrupamento de Escolas
de Avis não pretende abrir vagas no remo para alunos da área do Município, mas que frequentam
outras escolas. Solicitou que, na carta de parceria que é habitual o Município elaborar e enviar
ao Agrupamento sobre o Centro de Formação Desportiva de Remo, fosse facultado a esses
jovens a participação na modalidade, pois é uma mais valia para os mesmos.
O Senhor Presidente referiu que irá contactar o Agrupamento para perceber se existem
alterações neste âmbito.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar, dentro das
possibilidades do Município, bem como aprovar a proposta do Senhor Presidente, enquadrandose 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.
4 – REQUERIMENTOS
4.1 – MARIA JOÃO ADEGAS: PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE
COMPROPREDADE/AUMENTO DE COMPARTES
De Maria João da Costa Marques Adegas Amorim Falcão, residente na Herdade da Torre
das Figueiras, em Monforte, e Maria Dulce da Costa Marques Adegas Bairrão Henriques,
residente na Rua D. Manuel I, n.º 32, em Ponte de Sor, a requerer a emissão de parecer favorável
à constituição de compropriedade dos prédios rústicos denominados “Queimada” e “Monte
Arriba”, descritos, respetivamente, na Conservatória do Registo Predial de Avis sob os n.ºs 71 e
131 e inscritos na matriz respetiva com os artigos 2, da secção K e 144, da secção K, ambos da
União das Freguesias de Benavila e Valongo (Valongo), e, consequentemente, o aumento de
proprietários na proporção de ½ para cada uma das requerentes.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à
constituição da compropriedade requerida, tendo em atenção o parecer do Diretor do
Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos.
4.2 – ANTÓNIO JOAQUIM PÓVOA VELEZ/DIVISÃO DE PRÉDIO EM REGIME
DE PROPRIEDADE HORIZONTAL
De António Joaquim Póvoa Velez a requerer, na qualidade de proprietário, a divisão em
regime de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua 25 de abril, n.ºs 51, 51A e 53, em
Benavila, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1081, da União das Freguesias de Benavila e
Valongo e descrito na Conservatória do Registo Predial de Avis sob o n.º 513/20031298.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do
requerente, nos termos do auto de vistoria constante do processo respetivo.
4.3 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA PORTA DO POSTIGO, N.º 11, EM
AVIS
Na sequência do requerimento de Maria Leonor Papeira de Carvalho Almeida, residente
na Rua Portas do Postigo, n.º 11, em Avis, a solicitar que fossem verificadas as infiltrações do
prédio, o qual confronta com a muralha, foi presente informação do Diretor do Departamento de
Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos, a comunicar que foi realizada vistoria ao mesmo com
vista à verificação das condições de segurança e de salubridade e que, de acordo com as
conclusões do auto, as patologias verificadas têm origem no deficiente estado de conservação do
próprio edifício e não na muralha confinante.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar os níveis de
conservação indicados no auto de vistoria e respetivas fichas, e notificar a requerente das
conclusões do mesmo.

4.4 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/ESTRADA MUNICIPAL, N.º 5, EM
BENAVILA
Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia
26 de fevereiro de 2020, a determinar a realização de vistoria com vista à verificação das
condições de conservação e segurança do muro confinante com a Estrada Municipal, n.º 5, em

Benavila, foi presente informação do Diretor do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços
Urbanos, a comunicar que, efetuada a vistoria à edificação, a Comissão constatou a necessidade
de proceder a obras que assegurem a segurança da mesma.
DELIBERAÇÃO: Face às conclusões do auto de vistoria e de acordo com a informação
prestada pelo Diretor de Departamento Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade,
determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção das deficiências
identificadas, pelo prazo de um mês, cuja contagem se inicia no prazo de 30 dias úteis a contar
da notificação respetiva, devendo ser observados os demais termos constantes na mesma
informação.

4.5 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA MIGUEL BOMBARDA, N.º 28, EM
BENAVILA
Na sequência do despacho da Senhora Vereadora Inês Fonseca, datado do dia 22 de junho
de 2020, a determinar a realização de vistoria para averiguação das condições de segurança e
salubridade do imóvel situado na Rua Miguel Bombarda, n.º 28, em Benavila, foi presente
informação do Diretor do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos, a comunicar
que, após vistoria à edificação, foi apurado o nível de conservação do imóvel e a necessidade de
executar obras de conservação, conforme consta do auto de vistoria e fichas anexas.
DELIBERAÇÃO: Face às conclusões do auto de vistoria e de acordo com a informação
prestada pelo Diretor de Departamento Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade,
homologar os níveis de conservação indicados no auto e respetivas fichas, e determinar a
execução das obras necessárias à correção das deficiências identificadas, pelo prazo de seis
meses, cuja contagem se inicia no prazo de 30 dias úteis a contar da notificação respetiva,
devendo ser observados os demais termos constantes na mesma informação.

4.6 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DAS PORTAS VERMELHAS, EM
VALONGO
Após deslocação dos serviços técnicos do Município à Rua das Portas Vermelhas, em
Valongo, verificou-se, terminado o prazo de execução das obras determinadas à reposição das
condições de segurança e de salubridade do prédio, que as mesmas se encontram realizadas.
Deste modo, o Assistente Técnico, Rui Chorinca, vem comunicar que, foi promovido o
cancelamento do registo de averbamento anterior da intimação para a execução de obras no
prédio, remetida à Conservatória do Registo Predial de Avis, a 14 de outubro de 2020.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.7 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA DR. MANUEL D’ARRIAGA, N.ºS 21
E 23, EM AVIS
Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal, em reunião realizada a 11
de dezembro de 2019, a determinar que se procedesse à correção das situações identificadas no
auto de vistoria relativamente aos prédios sitos nos n.ºs 21 e 23 da Rua Dr. Manuel d’Arriaga,
em Avis, e, terminado o prazo de execução das mesmas, a Comissão de Vistoria vem informar
que, em deslocação e acompanhamento dos trabalhos, verificou que o conjunto de obras
previstas, se encontram realizadas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.8 – OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO

O Senhor Presidente informou que foram deferidos os pedidos de concessão do alvará
das licenças de construção abaixo descritos:
4.8.1. Gustavo Martim de Malhão Rosário Santos referente à reabilitação de uma
moradia, sita na Rua da Cantina, n.º 17, Freguesia de Avis - P.º N.º 09/2020;
4.8.2. Joaquim António Rato Varunca referente à alteração da estrutura de cobertura da
moradia, sita na Rua 1.º de maio, n.º 39, Freguesia de Avis - P.º N.º 15/2020;
4.8.3. Sociedade Agrícola Monte da Migalha referente à renovação da licença para
construção de moradia, sita no Montinho da Migalha, Freguesia de Avis - P.º N.º 18/2020;
4.8.4. João António Mendes Ferraz referente à alteração de fachada e reconstrução de
cobertura do edifício sito na Rua Machado dos Santos, n.º 55, e Rua 1.º de maio, n.ºs 29 e 31,
Freguesia de Avis - P.º N.º 20/2020.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.9 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O Senhor Presidente informou que foram concedidas as autorizações de utilização aos
munícipes abaixo descritos:
- P.º N.º 09/2020 – Jorge Martins Cortes Borlinhas e Lúcia Maria Conceição
Casimiro……………………………………………………………………………....Habitação;
- P.º N.º 10/2020 – João António Freire……………………………………….Armazém.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
5 – AJUSTES DIRETOS
O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes diretos:
5.1 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO
5.1.1. 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 172/2020 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação no Diário da
República – Anúncio de concurso para aquisição de material de informática;
- P.º N.º 173/2020 – Igor Gabriel Rosado – Aquisição de termoacumulador de 80 litros
para a escola de 1.º ciclo de Benavila;
- P.º N.º 174/2020 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - Publicação de Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação do Município de Avis;
- P.º N.º 175/2020 – EAPN - Formação “Relatórios e informações pessoais”;
- P.º N.º 176/2020 – Associação dos Arqueólogos - Participação no II Congresso;
- P.º N.º 177/2020 – Associação Portuguesa dos Contratos Públicos - Formação “Gestão
e utilização do Portal BASE”.
- Publicação de concurso público urgente – Aquisição de autocarro de 29 lugares.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

6 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 585.123,50€
(quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e três euros e cinquenta cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – PAGAMENTOS

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 371.348,51€
(trezentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e oito euros e cinquenta e um cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
8 – CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO/CANDIDATURA
Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Anabela Pires, a
comunicar que existe a possibilidade de fazer candidaturas para Contrato Emprego Inserção
(desempregados beneficiários do subsídio de desemprego), 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.
9 – ALIENAÇÃO DE LOTES PARA CONSTRUÇÃO, EM AVIS E EM
ALCÓRREGO
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta da Técnico Superior, Cristina Carneiro,
para que seja iniciado novo procedimento para a alienação dos lotes I32, I33, B30, B31, em Avis
e do lote 3, em Alcórrego, para os quais não foi apresentada proposta de aquisição ao ato público
de alienação de lotes para construção, realizado no dia 16 de setembro de 2020. Este
procedimento de hasta pública poderá ser aberto de acordo com o programa e o caderno de
encargos.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com a proposta,
abrir procedimento de hasta pública.
Mais foi deliberado, também por unanimidade, aprovar o anúncio, o programa e o
caderno de encargos.

10 – 3.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2020
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de alteração ao mapa de pessoal para 2020,
a qual se traduz na criação dos seguintes postos de trabalho:
1. Trabalhadores a contratar por tempo indeterminado
1.1. Carreiras de regime geral
- Carreira/categoria de Assistente Operacional – 5
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente e remeter a mesma à próxima sessão da Assembleia
Municipal.
11 – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta para aprovar percentual de
0,25% relativo à Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para vigorar no ano de 2021, no
Município de Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca e remeter a mesma à próxima sessão da
Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.
12 – 3.ª ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE
EXPANSÃO INDUSTRIAL DE AVIS

Pelo Senhor Presidente foi presente informação elaborada pelo Técnico Superior, Hélder
Cortes Pereira a comunicar que, concluído o período de discussão pública referente à 3.ª
alteração/ampliação do Plano de Pormenor da Área de Expansão Industrial de Avis, não deu
entrada qualquer reclamação, pelo que não existe necessidade de elaborar o Relatório de
Ponderação dos Resultados da Discussão Pública.
Sobre este assunto, foi presente o seguinte parecer do Diretor de Departamento
Municipal: “Considerando que não houve lugar a reclamações, observações ou sugestões, no
âmbito da discussão pública, a presente versão deverá ser considerada como final. …”
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com a informação
e parecer técnicos, aprovar a versão final de 3.ª de alteração/ampliação ao Plano de Pormenor da
Área de Expansão Industrial de Avis e remeter a presente proposta de Plano à próxima sessão da
Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.
13 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE AVIS E A RODOVIÁRIA DO
ALENTEJO, S.A.
O Senhor Presidente informou que o Protocolo estabelecido com a Rodoviária do
Alentejo, S.A., aprovado na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 23 de
setembro de 2020, ficou sem efeito.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

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 c), g) e h).

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
eram dezasseis horas, de tudo para constar se lavrou a presente ata.

E eu,
, Coordenador Técnico, em mobilidade
interna, inter-categorias, exercendo atividade na Divisão de Administração Geral do Município
de Avis, para o efeito designado por deliberação tomada na primeira reunião da Câmara
Municipal de Avis, realizada no dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezassete, a lavrei,
subscrevo e assino.

