
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO     

 

  

  

Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito, 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 (14/11/2018); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

     a) VEREADOR MANUEL RIBEIRO: FÉRIAS; 

     b) FREGUESIA DE ERVEDAL: CONVITE PARA ALMOÇO DE NATAL; 

     c) GRUPO DE AMIGOS DOS REFORMADOS E IDOSOS DE FIGUEIRA E 

BARROS: CONVITE PARA ALMOÇO DE NATAL; 

     d) AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: PEDIDO 

DO HANGAR DO CLUBE NÁUTICO E CONVITE PARA ALMOÇO DE NATAL; 

     e) APEEECA: NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS/REPRESENTANTES NO 

CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE AVIS E NO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO/PEDIDO DE APOIO; 

     f) ASRPICA: PEDIDO DO EQUIPAMENTO DE SOM; 

     g) ASSOCIAÇÃO TERREIRO DA ALEGRIA: PEDIDO DE IMPRESSÃO DE 

FOLHAS DE QUOTAS; 

     h) CÂMARA MUNICIPAL DE MORA: PEDIDO PARA COLOCAÇÃO DE 

PENDÕES; 

     i) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: MOSTRA ETNOGRÁFICA/PEDIDOS DE 

APOIO; 

     j) CENTRO CULTURAL DE FIGUEIRA E BARROS: INICIATIVAS/PEDIDO DE 

APOIO; 

     k) ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE APOIO AOS DIABÉTICOS DO 

CONCELHO DE AVIS: PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE RIFAS DE NATAL; 

     l) JOÃO MILHEIRAS: EMPRÉSTIMO DE ESTRADOS; 

     m) RUI RAMOS E ANA GOMES: PEDIDO DO HANGAR DO CLUBE NÁUTICO; 

     n) INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P./CENTRO DISTRITAL DE 

PORTALEGRE: REPARAÇÃO DA CASA DO POVO DE FIGUEIRA E BARROS; 

     o) INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO/ESCOLA SUPERIOR 

DE EDUCAÇÃO: PEDIDO DE ESTÁGIO CURRICULAR; 

     p) APAV/GAV DO ALTO ALENTEJO OESTE: PLANO INTERMUNICIPAL 

PARA A IGUALDADE; 



     q) TAGIS: PROPOSTA PARA A CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE DE AVIS; 

     r) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: PEDIDOS DE TRANSPORTE; 

     s) GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: CORTE NÃO AUTORIZADO DE 

MONTADO DE SOBRO E DE AZINHO EM AVIS;  

     t) GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES”: ABOLIÇÃO DE PORTAGENS NA 

A23; 

4. AJUSTES DIRETOS;  

5. DESPESAS;  

6. PAGAMENTOS; 

      7. CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

          7.1. COMUNICAÇÕES FIXAS E MÓVEIS; 

          7.2. ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS; 

          7.3. SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO E PESSOAIS; 

          7.4. SEGUROS - RAMO AUTOMÓVEL; 

      8. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

          8.1. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM; 

          8.2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE EDIFÍCIOS E 

EQUIPAMENTOS, TRABALHOS ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTO 

TÉCNICO (ELETRICIDADE); 

          8.3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE EDIFÍCIOS E 

EQUIPAMENTOS, E PROJETOS ELETROTÉCNICOS; 

      9. CERTIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO NÁUTICA AVIS OPEN SKY TRAINING CENTRE; 

    10. ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO A CAMINHO MUNICIPAL; 

    11. LOTEAMENTO DO AGLOMERADO DO MARANHÃO; 

    12. DOCUMENTOS PREVISIONAIS E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2019.      

 

     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 e três de Novembro de 

dois mil e dezoito que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................... 974.667,98€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.302,00€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 322,65€ 

 



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 22 de Novembro de 2018 e estará de férias nos dias 06, 13, 20 e 27 de Dezembro 

de 2018. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

b) Um ofício da Freguesia de Ervedal convidando os Senhores, Presidente e Vereadores, 

a estarem presentes no almoço de Natal dos reformados, pensionistas e idosos, que irá decorrer 

no dia 09 de Dezembro de 2018.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

c) Uma carta do Grupo de Amigos dos Reformados e Idosos de Figueira e Barros 

convidando o Executivo a participar no almoço comemorativo de Natal, que se irá realizar no dia 

12 de Dezembro de 2018.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

d) Um e-mail e um ofício da Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural 

solicitando autorização para utilizar as instalações do Salão do Clube Náutico para, no próximo 

dia 16 de Dezembro, realizar o almoço de Natal, e convidando os Senhores, Presidente e 

Vereadores, para o mesmo almoço de Natal. 

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

o Hangar do Clube Náutico, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, 

do artigo trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em 

anexo à Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual 

redação. 

 

 

e) Dois ofícios da APEEECA - Associação de Pais e Encarregados de Educação das 

Escolas do Concelho de Avis informando que os representantes designados para integrar o 

Conselho Local de Ação Social de Avis (CLASA) é Ana Ramos e o Conselho Municipal de 

Educação (CME) são Francisco Cordeiro e Josiane Nascimento e dando conhecimento dos novos 

órgãos sociais eleitos no passado dia 29 de Outubro. Solicitam apoio para tirar fotocópias nos 

serviços municipais e transporte, no dia 1 de Dezembro, para participação dos grupos de dança 

numa gala em Montargil. Solicitam ainda, reunião no sentido de encontrar espaço para servir de 

sede a Associação.  

O Senhor Presidente informou que já está agendada reunião para encontrar solução com 

vista a satisfazer a pretensão da APEEECA. 

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

dentro das possibilidades do Município, enquadrando-se os apoios a conceder no disposto na 

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

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

Setembro, na sua atual redação. 

 



f) Um ofício da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas 

e Idosos do Concelho de Avis solicitando a cedência de som para realizar a Assembleia Geral 

Ordinária, no dia 22 de Novembro de 2018. 

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

equipamento de som, 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 carta da Associação Terreiro da Alegria solicitando a impressão de 150 folhas de 

quotas. 

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) Um e-mail da Câmara Municipal de Mora solicitando autorização para colocar 

pendões de divulgação da XXIII Mostra Gastronómica de Caça, evento que promove entre 24 de 

Novembro e 9 de Dezembro. 

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

solicitada. 

 

 

i) Dois e-mails do Rancho Folclórico de Avis solicitando os seguintes apoios para a 

Mostra Etnográfica, a realizar no próximo dia 1 de Dezembro: elaboração e reprodução de 450 

rifas, bem como do cartaz do evento e a cedência de papel cenário e tintas para a criação de 

cenário. 

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

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

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

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

 

 

j) Uma carta do Centro Cultural de Figueira e Barros solicitando o seguinte apoio para a 

realização das atividades a seguir indicadas:  

- Troféu de Resistência (50 CC), dia 15 de Dezembro – cartaz de divulgação; 

- Natalídia 2018 (corre, salta e dança), dia 23 de Dezembro – cartaz de divulgação e 300 

rifas. 

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. 

 

 

k) Um e-mail da Associação Humanitária de Apoio aos Diabéticos do Concelho de Avis 

solicitando a feitura de 10 livros de 50 rifas cada. 



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. 

 

 

l) Uma carta de João Milheiras solicitando o empréstimo de 8 estrados para o palco da 

passagem de ano. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emprestar 6 estrados, tendo 

em conta que já há pedido anterior para o mesmo equipamento, 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. 

 

 

m) Uma carta de Rui Manuel Lopes Ramos e de Ana Rita Vieira Gomes solicitando a 

cedência do Hangar do Clube Náutico, na semana de 23 a 30 de Junho de 2019, com o intuito de 

realizar o copo de água do seu casamento, que será no dia 29 de Junho. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Hangar nos dias 

solicitados, devendo os interessados proceder ao pagamento do preço devido pela utilização do 

Hangar no dia 29 de Junho de 2019 (150,00€). 

 

 

n) Um e-mail do Instituto da Segurança Social, I.P./Centro Distrital de Portalegre 

comunicando que foram efetuados os procedimentos necessários à reparação da Casa do Povo 

de Figueira e Barros, tendo sido apurado uma estimativa de custos de 4.290,00€ + IVA. Face aos 

constrangimentos orçamentais, ainda não foi possível avançar com o processo de execução da 

obra em causa. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a justificação para o 

não início da obra em causa e aguardar os desenvolvimentos do processo. 

 

 

o) Uma carta do Instituto Politécnico de Castelo Branco/Escola Superior de Educação 

solicitando autorização para que Sara Isabela Costa Almeida, a frequentar a Licenciatura em 

Secretariado, realize o seu estágio curricular, no Município, de 18 de Fevereiro a dia 31 de Maio 

de 2019.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a aluna para realizar o 

estágio curricular no Município. 

 

 

p) Um e-mail da APAV/GAV do Alto Alentejo Oeste enviando o Plano Intermunicipal 

para a Igualdade do Alto Alentejo Oeste, 2018/2021, o qual tem por objetivo central potenciar as 

intervenções existentes no território abrangido pelos concelhos de Alter do Chão, Avis, Crato, 

Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor e Sousel relativas à promoção da igualdade de género. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 



q) Uma carta de Tagis - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal apresentando 

proposta para que o Município participe no projeto de criação da primeira Estação da 

Biodiversidade, uma vez que o Alto Alentejo ainda não contém qualquer EBIO e Avis é a sede 

da Associação, sendo que o preço total para a sua prestação de serviços é de €3.000,00, a 

acrescentar IVA à taxa em vigor.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, participar no projeto de 

criação da EBIO de Avis, suportando os respetivos custos, no valor de €3.000,00 (três mil euros) 

+ IVA, e compatibilizar a proposta com o percurso da prova de BTT XCO, que decorre 

anualmente junto ao Loteamento Municipal HE1.  

 

 

r) Três e-mails do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando a cedência de transporte, 

para as seguintes visitas de estudo: 

- Lisboa, dia 28 de Novembro de 2018, para 33 alunos e 3 adultos; 

- Lisboa, dia 30 de Novembro de 2018, para 47 alunos e 8 adultos; 

- Lisboa, dia 14 de Dezembro de 2018, para 30 alunos e 2 professores; 

- Lisboa, dia 03 de Maio de 2019, para 47 crianças e 8 adultos; 

- Lourinhã, dia 10 de Maio de 2019, para 46 crianças e 4 adultos; 

- Lisboa, dia 24 de Maio de 2019, para 50 crianças e 4 adultos. 

O Senhor Presidente informou que as visitas de estudo programadas para os dias 28 e 30 

de Novembro de 2018 não se realizam. 

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

possibilidades do Município, o transporte solicitado para os dias 14 de Dezembro de 2018, 03, 

10 e 24 de Maio de 2019. 

 

 

n) Um e-mail do Grupo Parlamentar do PCP remetendo a pergunta endereçada ao 

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural sobre “Corte não autorizado de 

montado de sobro e azinho em Avis”. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

p) Um e-mail do Grupo Parlamentar “Os Verdes” remetendo o Projeto de Resolução 

“Pela abolição de portagens na A23”. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 4 – AJUSTES DIRETOS  

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

4.1 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO 

4.1.1. 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 397/2018 – Superavis, Lda. - Aquisição de 20 garrafas de sumo – I Encontro 

CPCJ Avis; 

- P.º N.º 398/2018 – Superavis, Lda. - Aquisição de 40kg de castanhas; 

- P.º N.º 399/2018 – Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo - Inspeção de 

equipamentos desportivos; 

- P.º N.º 400/2018 – Auto Sueco, S.A. - Reparação do autocarro Volvo, de matrícula 92-



87-SI; 

- P.º N.º 401/2018 – EDP Comercial, S.A. - Contrato de fornecimento de energia para os 

sanitários – Av. da Liberdade; 

- P.º N.º 402/2018 – Vicente A. Santos & Filhos, Lda. - Aquisição de 10 ponteiros para 

o martelo; 

- P.º N.º 403/2018 – Panificadora Avispão, Lda. - Aquisição de 1 bolo de aniversário e 

bolos sortidos para o I Encontro CPCJ Avis; 

- P.º N.º 404/2018 – Caixa Agrícola Seguros, S.A. - Seguro de acidentes de trabalho; 

- P.º N.º 405/2018 – Panificadora Avispão, Lda. - Aquisição de 1 bolo para o aniversário 

da Biblioteca; 

- P.º N.º 406/2018 – Helder Joaquim Cartas Carapinha - Aquisição de medalhas e pilhas; 

- P.º N.º 407/2018 – José Manuel Chambel - Aquisição de material de limpeza; 

- P.º N.º 408/2018 – Key - Centro de Formação, Lda. – 2 inscrições no curso Redes 

Sociais; 

- P.º N.º 409/2018 – José Manuel Chambel - Aquisição de 1 lata de silicone liquido; 

- P.º N.º 410/2018 – Helder Joaquim Cartas Carapinha - Aquisição de trofeus – Festival 

do Acordeão; 

- P.º N.º 411/2018 – Musifex - Instrumentos Musicais, Lda. – Aquisição de 1 software 

cubase PRO - Escola de Música; 

- P.º N.º 412/2018 – Telmo José Chambel Rodrigues - Aquisição de 1 computador – 

Escola de Música; 

- P.º N.º 413/2018 – Teatro do Elefante - Ação Cultural, CRL – 2 sessões da peça de 

teatro “O Lagarto”; 

- P.º N.º 414/2018 – Mycotec, Lda. - Inscrição na conferência internacional – Early 

Childhood Education: What Science Has To Teach US; 

- P.º N.º 415/2018 – Associação Bandeira Azul da Europa - Programa Eco-Escolas; 

- P.º N.º 416/2018 – José Manuel Chambel - Aquisição de 200 metros de tubo polietileno; 

- P.º N.º 417/2018 – Eliseu Batista Mangerona, Lda. - Aquisição de argamassa para a 

Antiga Cadeia; 

- P.º N.º 418/2018 – Serralharia Garcia Pereira, Lda. - Reparação do macaco da báscula 

da Scânia VH-97-07. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

5 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 87.978,27€ 

(oitenta e sete mil, novecentos e setenta e oito euros e vinte e sete cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 147.537,80€ 

(cento e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete euros e oitenta cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

  7 – CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   

 

       7.1 – COMUNICAÇÕES FIXAS E MÓVEIS 



  O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal 

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

serviços, pelo prazo de 36 meses, para as comunicações em rede fixa e móvel, na sequência de 

realização de concurso público.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

       7.2 – ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS 

  O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal 

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

serviços para aluguer operacional de viaturas, pelo prazo de 36 meses, na sequência de realização 

de concurso público.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

       7.3 – SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO E PESSOAIS 

  O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal 

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

serviços para seguros - ramo acidentes de trabalho e pessoais, pelo prazo de 36 meses, na 

sequência de realização de concurso público.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

       7.4 – SEGUROS - RAMO AUTOMÓVEL 

  O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal 

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

serviços para seguros - ramo automóvel, pelo prazo de 36 meses, na sequência de realização de 

concurso público.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

 8 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   

       

      8.1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM 

 O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal 

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

serviços, por um ano (2019), para desempenho de atividade na área da locação de equipamentos 

de som.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 



            8.2 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE EDIFÍCIOS E 

EQUIPAMENTOS, TRABALHOS ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

(ELETRICIDADE)  

O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal 

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

serviços, por três anos, para desempenho de atividade na área da eletricidade - exploração de 

edifícios e equipamentos, trabalhos especializados e acompanhamento técnico.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

8.3 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE EDIFÍCIOS E 

EQUIPAMENTOS, E PROJETOS ELETROTÉCNICOS  

O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal 

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

serviços, por três anos, para desempenho de atividade na área da exploração de edifícios e 

equipamentos, e projetos eletrotécnicos.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

 9 – CERTIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO NÁUTICA AVIS OPEN SKY TRAINING 

CENTRE     

 Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente informação da Chefe de Divisão 

Municipal, Ana Balão, comunicando que o Município de Avis deu início ao processo para a 

certificação da Estação Náutica - Avis Open Sky Training Centre - por parte da Fórum Oceano a 

28 de Junho de 2018. 

A candidatura foi objeto de avaliação por parte da Entidade Certificadora a 14 de 

Setembro de 2018. Desta avaliação, e dos contributos efetuados por esta entidade, foi realizada 

uma proposta final para a Certificação (candidatura apresentada em 15 de outubro de 2018). A 

candidatura foi apresentada com a inclusão de 18 parceiros. A EN conta, atualmente, com 20 

parceiros, os quais têm diversa natureza: administração pública e entidades privadas. 

Encontra-se, neste momento, em preparação a primeira reunião da parceria, após a 

certificação desta Rede. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

      10 – ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO A CAMINHO MUNICIPAL      

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

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que os CTT solicitaram a atribuição de número de 

via, ente o CM 1068 e o local de Vale de Freixo, de modo a poder ser emitido um Cartão de 

Cidadão ao munícipe residente no Monte do Outeiro, Freguesia de Avis. 

Pelos dados existentes e cartografia disponível podemos referir que: 

- A via entre o CM1068 (Concelho de Avis) e o local de Vale de Freixo (Concelho de 

Sousel), não detém numeração. Embora esteja cartografada nos eixos viários municipais, esta 

não apresenta numeração, somente nomenclatura de CM; 

- A entrada principal ao Monte do Outeiro faz-se através desta via; 

- É competência da Câmara Municipal a administração rodoviária das Estradas e 

Caminhos Municipais. 



Deste modo, deve ser atribuído o n.º CM 1068-2, de acordo com as diretrizes enunciadas 

pelo Decreto-Lei n.º 45552 de 30 de Janeiro de 1964 e da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril, o qual 

passará a constar, doravante, na cartografia dos eixos viários municipais com essa designação. 

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

apresentada pelo Arquiteto Urbanista, Helder Cortes Pereira, atribuir o número 1068-2 ao 

caminho municipal supra identificado.   

 

  

      11 – LOTEAMENTO DO AGLOMERADO DO MARANHÃO      

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta de Regulamento do 

Loteamento do Aglomerado do Maranhão (União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão). 

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

Regulamento apresentada e submeter a mesma a discussão pública para apresentação de 

contributos tendo em vista a elaboração do projeto de Loteamento, nos termos do n.º 5, do artigo 

7.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação. 

 

 

     12 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 

2019 

Pelo Senhor Presidente foram presentes os Documentos Previsionais para o ano de 2019 

(incluindo o Mapa de Pessoal do Município), importando o Orçamento, quer na receita quer na 

despesa, no montante de 9.988.300,00€ (nove milhões, novecentos e oitenta e oito mil e trezentos 

euros). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, após análise dos referidos documentos, deliberou, por 

maioria, com a abstenção da Senhora Vereadora Ana Luísa Varela, aprovar as propostas 

apresentadas pelo Senhor Presidente, devendo as mesmas ser presentes para apreciação e 

eventual aprovação na 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 d), e), g), i), j) e k); e B)11. 

 

 

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,                                                          , Assistente Técnico, 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.   
 

  


