
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE 

MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM     

 

  

  

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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, 

António Luís Marques e Manuel João Casaca Ribeiro, e Maria Lúcia Pexirra Velez em 

substituição da Senhora Vereadora Ana Luísa de Almeida Martins Varela, 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 (12/05/2021); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: XXXVII FESTIVAL NACIONAL DE 

FOLCLORE/PEDIDO DE APOIO; 

    b) ASRPICA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/PEDIDO DE APOIO; 

    c) CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”: PEDIDO DE APOIO A 

ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL; 

    d) APEEECA: ASSEMBLEIA GERAL/PEDIDO DE APOIO; 

    e) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: PROGRAMA ERASMUS/PEDIDO 

APOIO; 

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

    g) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: PROJETO 

BOLOT@DIGITAL.AVIS.PT/PEDIDO DE APOIO; 

    h) ALUNOS DO 9.º B DA EB 2,3 MESTRE DE AVIS: VIAGEM DE 

FINALISTAS/PEDIDO DE APOIO; 

    i) ADERAVIS/AVISEGUE-TE CLDS 4-G: PEDIDO DE TRANSPORTE; 

    j) COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO: 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A IGUALDADE E NÃO 

DISCRIMINAÇÃO/NOVA GERAÇÃO; 

    k) AQUALOGUS: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO ESTUDO PRÉVIO 

DA BARRAGEM DO PISÃO, DO EMPREENDIMENTO DE APROVEITAMENTO 

HIDRÁULICO DE FINS MÚLTIPLOS DO CRATO; 

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. ANA MARGARIDA NOGUEIRA/ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 

MORADIA; 

    4.2. INTERVENÇÃO FLORESTAL E AGRÍCOLA/SOCIEDADE AGRO-

PECUÁRIA DE MONTE RUÍVO, S.A.; 

5. AJUSTES DIRETOS; 

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 



      8. CANDIDATURA PARA PROJETO CEI/INFORMAÇÃO; 

      9. PROJETO MEDICINA MAIS PERTO AEFML; 

    10. FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO/TRAVESSA DA MOURARIA, N.º 3, EM 

AVIS; 

    11. PEDIDO DE CERTIDÃO - REVERSÃO DE LOTE; 

    12. CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DE UMA OBRA DE ARTE PÚBLICA PARA O 

PASSEIO DO MESTRE DE AVIS D. JOÃO I, EM AVIS/RESULTADOS; 

    13. ALTERAÇÃO À MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DE 

CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GNR DE AVIS. 

          

      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, facto que comunicou atempadamente, a Senhora Vereadora Ana 

Luísa de Almeida Martins Varela, tendo sido substituída, nos termos legais, por Maria Lúcia 

Pexirra Velez.      

 

 

B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR   

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

      Maria Lúcia Pexirra Velez não participou na aprovação da ata por não ter estado presente 

na reunião em causa (n.º 3, do artigo 34.º, do Código do Procedimento Administrativo). 

 

 

2 – RESUMO DIÁRIO 

            Foi presente, para conhecimento, o resumo diário do dia vinte e um de maio de dois mil 

e vinte e um que acusava os seguintes saldos:  

- Contas bancárias ........................................................................................ 2.462.834,84€ 

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

- Em cofre ........................................................................................................... 1.575,94€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 

a) Uma comunicação do Rancho Folclórico de Avis a solicitar a cedência do auditório 

municipal, assim como a elaboração de 50 cartazes para divulgação do Festival, a realizar no dia 

6 de junho. 

A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que este evento ficou sem efeito. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 



 b) Uma comunicação da Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas e 

Idosos do Concelho de Avis a solicitar o empréstimo das instalações do auditório municipal, bem 

como som e mesas para realizar a Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia 19 de maio.   

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. 

 

 

c) Um ofício do Clube de Futebol “Os Avisenses” a informar que, devido ao 1.º lugar 

alcançado pela equipa sénior aquando da paragem do campeonato distrital de futsal, foram 

convidados a disputar a liguilha de subida à 3.ª divisão, tendo que treinar e jogar em campo com 

as medidas regulamentares. Enviam candidatura, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades 

de Caráter Pontual. 

Neste contexto, foi presente Relatório Técnico de Candidatura, no âmbito do 

Regulamento de Apoio ao Associativismo e a Iniciativas de Interesse Público Municipal no 

Concelho de Avis, elaborado pela Comissão de Análise das Candidaturas, no qual foi analisada 

a candidatura apresentada e proposto a atribuição de um apoio no montante de 1750,00€ (mil 

setecentos e cinquenta euros), ao Clube de Futebol “Os Avisenses”. 

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

apresentada, 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) Um ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 

Concelho de Avis a solicitar a cedência do auditório municipal, bem como do projetor para a 

realização da Assembleia Geral, no próximo dia 02 de junho. 

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) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis a comunicar que, no âmbito 

do programa ERASMUS, um grupo de cinco docentes irá deslocar-se a Itália, de 22 a 30 de 

maio. Neste sentido, vêm solicitar a disponibilização de testes ao Sars-Cov-2, assim como o 

transporte de Avis para o aeroporto Humberto Delgado no dia 22 e a posterior viagem de regresso 

no dia 30. 

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

solicitado. 

 

 

f) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis a solicitar, no âmbito de 

projeto sobre tradições, a cedência de transporte, no dia 26 de maio, para Ervedal (3 professores 

de educação física e 15 alunos do 2.º e 3.º ciclos), a fim de efetuarem “filmagens em olival”. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente, datado do dia 18 de maio de 2021, a ceder o transporte solicitado. 

 

 



g) Um ofício do Agrupamento de Escolas de Avis a comunicar que a biblioteca escolar 

vai apresentar ao público o projeto «bolot@digital.avis.pt», no próximo dia 16 de junho, no 

espaço exterior da escola sede, estando presentes, na sessão de apresentação, cerca de 50 

convidados. Neste sentido, solicitam a disponibilização de uma banca com produtos locais 

(licores, vinho, enchidos, azeite, pão, compotas, biscoitos, …). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado. 

 

 

h) Uma comunicação dos alunos da turma B do 9.º ano da Escola Básica 2,3 Mestre de 

Avis a solicitar a colaboração do Município para a viagem de finalistas a Vieira de Leiria, entre 

os dias 25 a 27 de junho, nomeadamente através da cedência de transporte e de motorista. 

O Senhor Vice-Presidente informou que, em virtude do pedido não ser efetuado por uma 

entidade com existência legal, a Câmara Municipal não tem possibilidade de apreciar o mesmo 

em conformidade com a lei. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento da informação prestada pelo Senhor 

Vice-Presidente. 

 

 

i) Uma comunicação de ADERAVIS/AviSegue-te CLDS-4G a solicitar, no seguimento 

de conversa telefónica, a disponibilidade de transporte para realizar duas visitas, no âmbito da 

Atividade 5, à Herdade Fonte Paredes e à Dardico, agendadas para final do mês de maio e para 

o mês de junho.  

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

disponibilidades do Município, o apoio solicitado à ADERAVIS, enquadrando-se o mesmo no 

disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico 

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

de doze de setembro, na sua atual redação.  

 

 

j) Uma comunicação de Isabel Rosinha/Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género a solicitar, na sequência da celebração do Protocolo de Colaboração para a Igualdade e 

Não Discriminação/Nova Geração e, no âmbito do acompanhamento à implementação do 

mesmo, o envio de documentos e/ou ponto de situação sobre os Conselheiros/as Locais para a 

Igualdade e a Equipa para a Igualdade na Vida Local. 

A Senhora Vereadora Inês Fonseca informou que, entretanto, foram recebidos novos 

dados e que o assunto será presente em próxima reunião de Câmara. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

k) Uma comunicação de Daniela Escada/AQUALOGUS - Engenharia e Ambiente, Lda. 

a solicitar, no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio da Barragem do Pisão, 

do Empreendimento de Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato, diversa 

informação (ordenamento do território, fontes de poluição, ruído, sistemas de abastecimento de 

água e saneamento municipais e multimunicipais), no sentido de averiguar se o mesmo interfere 

com infraestruturas existentes ou previstas sob a jurisdição do Município. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, designar o Diretor de 

Departamento Municipal para fornecer a documentação disponível relativa aos assuntos em 

causa. 

 

 



4 – REQUERIMENTOS 

 

 4.1 – ANA MARGARIDA NOGUEIRA/ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 

MORADIA     

 De Ana Margarida Nogueira a solicitar autorização para a renovação do Alvará de 

Licença de Obras de Alteração e Ampliação n.º 17/19, de 05 de novembro, de forma a concluir 

a operação urbanística sita na Rua Outeiro da Saudade, n.ºs 9 e 11, em Avis. 

 Na sequência deste pedido, foi presente informação do Gestor do Procedimento, João 

Pedro Amante, a comunicar que sobre o referido Alvará de Licença foi exarado despacho com 

vista à respetiva declaração de caducidade, nos termos do n.º 5 do artigo 71.º do RJUE.  

 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

Alvará n.º 17/2019, de 5 de novembro, nos termos legais. 

 

 

 4.2 – INTERVENÇÃO FLORESTAL E AGRÍCOLA/SOCIEDADE AGRO-

PECUÁRIA DE MONTE RUÍVO, S.A.     

 De Sociedade Agro-Pecuária de Monte Ruivo, S.A. a solicitar uma clarificação do 

parecer técnico sobre a implantação de sobreiros e vinha de regadio, uma vez que a Câmara 

Municipal autorizou a plantação de sobreiros e deu parecer negativo à plantação de vinha, 

invocando o n.º 2 do artigo 28 do Regulamento do PDM. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, reiterar a deliberação tomada 

na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, sobre este 

assunto. 

 

 

 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 9/2021 – Pragosa - Indústria Extrativa, S.A. – Aquisição de tout venant; 

- P.º N.º 10/2021 – Tractomoz, S.A. - Aquisição de corta relvas; 

- P.º N.º 11/2021 – Claranet II Solutions, S.A. - Implementação do projeto WIFI4EU; 

- P.º N.º 12/2021 – V.J.R. - Comércio e Representações, Lda. – Aquisição de armação de 

piscina; 

- P.º N.º 13/2021 – YPT - Podcast & Techonoly, Lda. – Implementação de sistema de 

áudio-guias; 

- P.º N.º 14/2021 – Fábio Gabriel da Silva Piteira - Colocação de vedação; 

- P.º N.º 15/2021 – Nelson José Godinho Calhau - Aquisição de chapas de ferro: chapa 

de gota de ferro com 2,5 MTX1. 

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 53/2021 – Papelpack - Equipamentos e Produtos de Higiene, Lda. – Aquisição 

de toalhas de mesa; 

- P.º N.º 54/2021 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Concurso público para 

contratação de nadador salvador; 

- P.º N.º 55/2021 – SkillTech - Agência Digital e Soluções Tecnológicas, Lda. – 

Aquisição de marcadores e apagadores para quadro branco; 

- P.º N.º 56/2021 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Concurso público para renting 



operacional de viaturas; 

- P.º N.º 57/2021 – Plastidom - Plásticos Industriais e Domésticos, S.A. – Aquisição de 

caixas de arrumação; 

- P.º N.º 58/2021 – Elisabete de Jesus dos Santos Pereira - Serviços de desenvolvimento 

de conteúdos para exposição permanente na Fundação Arquivo Paes Telles; 

- P.º N.º 59/2021 – Igor Gabriel Maduro Rosado - Aquisição de vários materiais; 

- P.º N.º 60/2021 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Publicação - Regulamento 

Municipal de Remoção e Recolha de Veículos; 

- P.º N.º 61/2021 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Projeto de Regulamento de 

Utilização da Praia Fluvial do Clube Náutico; 

- P.º N.º 62/2021 – Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Eletrónicos de Cobrança, 

S.A. – Aquisição de identificadores “via verde” para várias viaturas; 

- P.º N.º 63/2021 – Salicru Portugal - Engenharia de Potência, Lda. – Reparação da UPS; 

- P.º N.º 64/2021 – Associação Bandeira Azul da Europa - Candidatura ao Programa 

Bandeira Azul; 

- P.º N.º 65/2021 – Empresa Industrial de Pimentão, Lda. - Aquisição de ração para cães 

e gatos; 

- P.º N.º 66/2021 – Onitelecom - Infocomunicações, S.A. – Comunicações fixas pelo 

prazo de 36 meses; 

- P.º N.º 67/2021 – YET - Your Electronic Transactions, Lda. – Certificados diversos: 

certificado para assinatura eletrónica qualificada; 

- P.º N.º 68/2021 – Aquamatic, S.A. - Aquisição de material de rega;  

- P.º N.º 69/2021 – Eborpapers, Lda. - Aquisição de material de economato; 

- P.º N.º 70/2021 – Emílio Sabido, Unipessoal, Lda. - Aquisição de refeições; 

- P.º N.º 71/2021 – JR - Informática de Telmo José Chambel Rodrigues – Aquisição de 

tinteiros: tinteiro HP, n.º 303, preto; 

- P.º N.º 72/2021 –  Extruplás - Reciclagem, Recuperação e Fabrico de Produtos Plásticos, 

Lda. – Aquisição de painel em plástico com área útil de 1500x1400mm; 

- P.º N.º 73/2021 – Equipalgarve, Lda. - Aquisição de lâminas e folhas: lâmina 5D 9553 

- motoniveladora; 

- P.º N.º 74/2021 – Milpets - Clínica Veterinária, Unipessoal, Lda. – Serviços na área de 

veterinária; 

- P.º N.º 75/2021 – YET - Your Electronic Transactions, Lda. – Aquisição de software - 

Módulo de comunicação EDI; 

- P.º N.º 76/2021 – Pragosa - Indústria Extractiva, S.A. – Aquisição de pedras de 

enroncamento; 

- P.º N.º 77/2021 – Somefe - Sociedade de Metais e Fundição, Lda. – Aquisição de tubos: 

tubo de drenagem DN160 com geotêxtil; 

- P.º N.º 78/2021 – Auto Diana, Lda. - Verificação/afinação de tacógrafo; 

- P.º N.º 78/2021 – Aquamatic, S.A. - Aquisição de material de rega: filtro de 1”; 

- P.º N.º 80/2021 – Sulcate Peças - Comércio de Peças para Máquinas e Outras Viaturas, 

Lda. – Aquisição de pivô: pivô da lâmina da niveladora; 

- P.º N.º 81/2021 – Papelavis - Artigos de Papelaria, Lda. – Aquisição de pilhas: pilha 

alcalina MN1604 6LR61 9V; 

- P.º N.º 82/2021 – Márcia Alexandra Gonçalves Pinto - Aquisição de flores; 

- P.º N.º 83/2021 – Jorge Vital Laranjo Traquinas - Aquisição de artesanato; 

- P.º N.º 84/2021 – Maria Isabel Simões Duarte - Aquisição de flores; 

- P.º N.º 85/2021 – Vítor Bragança, Unipessoal, Lda. - Aquisição de placa em acrílico; 

- P.º N.º 86/2021 – Arlindo José Varela Martins - Aquisição de baterias: bateria 12 V 100 

AH esquerda; 



- P.º N.º 87/2021 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Criação da Unidade Orgânica 

“Serviço Municipal de Proteção Civil”; 

- P.º N.º 88/2021 – Iluminalentejo - Material Elétrico, Lda. – Aquisição de eletrobombas: 

eletrobomba superior vertical de 400 V; 

- P.º N.º 89/2021 – Hélder Joaquim Carapinha Cartas - Aquisição de medalha em cortiça 

com 6cm de diâmetro com gravação; 

- P.º N.º 90/2021 – Miraterraplanagens, Lda. - Aquisição de areia branca lavada; 

- P.º N.º 91/2021 – José Francisco Cordeiro Algarvio - Levantamento topográfico; 

- P.º N.º 92/2021 – CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. – Aquisição de tinta 

esmalte alquídico vermelho; 

- P.º N.º 93/2021 – Bloco - Sistemas de Segurança, Lda. – Serviço de 

manutenção/reparação do ar condicionado da biblioteca; 

- P.º N.º 94/2021 – Hiperclima - Sistemas de Climatização – Aquisição de 

termoacumulador de 500 litros para o ginásio municipal; 

- P.º N.º 95/2021 – Top Informática, Lda. - Atualização de software; 

- P.º N.º 96/2021 – Maquinasport - Aparelhos de Desporto, S.A. – Serviço de manutenção 

das máquinas do ginásio; 

- P.º N.º 97/2021 – By Balónia, Lda. - Aquisição de moedas – Nacional 2; 

- P.º N.º 98/2021 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Empreitada de Reabilitação de 

Caminhos Municipais; 

- P.º N.º 99/2021 – Centro de Estudos Sociais - Formação técnica; 

- P.º N.º 100/2021 – Air Liquide - Sociedade Portuguesa do Ar Líquido, S.A. – Aluguer 

de garrafas de gás para soldadura; 

- P.º N.º 101/2021 – Auto Sueco Portugal - Veículos Pesados, S.A. – Aquisição de disco 

do travão da frente da viatura 38-QM-99; 

- P.º N.º 102/2021 – Luís Filipe Simões Dias de Oliveira - Palestras/workshop; 

- P.º N.º 103/2021 – Air Liquide - Sociedade Portuguesa do Ar Líquido, S.A. – Aquisição 

de garrafa de atal/arcal; 

- P.º N.º 104/2021 – Manutan, Unipessoal, Lda. - Aquisição de carro de mão – 100 litros; 

- P.º N.º 105/2021 – João Paulo Corado Oliveira - Aquisição de microfones: microfone 

sem fio; 

- P.º N.º 106/2021 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Publicação no DR - 

Retificação de aviso – Reabilitação de Caminhos Municipais 2021;  

- P.º N.º 107/2021 – António Simão Regouga Prates - Aquisição de extintores: extintor 

CO2 de 6 kg; 

- P.º N.º 108/2021 – Ricardo António Lucas Casaca - Aquisição de compotas;  

- P.º N.º 109/2021 – Cooperativa Agrícola de Ervedal e Figueira e Barros - Aquisição de 

garrafas de azeite de 0,75 litros; 

- P.º N.º 110/2021 – Igor Gabriel Maduro Rosado - Aquisição de válvulas de retenção 

11/4; 

- P.º N.º 111/2021 – Tasca do Montinho, Lda. - Aquisição de refeições; 

- P.º N.º 112/2021 – André Manz - Produções Culturais e Desportivas, Unipessoal, Lda. 

– Formação anual em BP; 

- P.º N.º 113/2021 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Publicação de lista unitária 

de ordenação final homologada; 

- P.º N.º 114/2021 – Gravilha & Abreu, Lda. - Recarga camping (gás) 190G; 

- P.º N.º 115/2021 – Remepral - Retificação Mecânica de Precisão de Almeirim, Lda. – 

Retificação de motor do Dumper; 

- P.º N.º 116/2021 – Proglobal - Aquisição de lápis “sunflower”; 

- P.º N.º 117/2021 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Publicação no DR - 



Empreitada de Construção do Parque de Autocaravanas do Maranhão; 

- P.º N.º 118/2021 – Invepe - Indústria de Veículos Pesados, S.A. – Reparação de cabo 

para ligar reboque. 

5.3 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO EXCECIONAL COVID-19 

- P.º N.º 6/2021 – Alacer - Mobiliário de Escritório, Lda. – Aquisição de placa em acrílico 

de 4mm para atendimento/proteção Covid-19; 

- P.º N.º 7/2021 – Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produção Química, Lda. – 

Aquisição de produtos específicos para desinfeção de espaços públicos: bio álcool de secagem 

rápida - desinfetante multisuperfícies; 

- P.º N.º 8/2021 – Roche - Sistemas de Diagnóstico, Lda. – Aquisição de testes Sars-Cov; 

- P.º N.º 9/2021 – Alacer - Mobiliário de Escritório, Lda. – Aquisição de placa em 

acrílico. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 423.422,48€ 

(quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e dois euros e quarenta e oito cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 624.540,18€ 

(seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta euros e dezoito cêntimos). 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

   8 – CANDIDATURA PARA PROJETO CEI/INFORMAÇÃO       

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

comunicar que existe a possibilidade de se 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 – PROJETO MEDICINA MAIS PERTO AEFML        

 Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente informação da Técnico Superior, 

Anabela Pires, a comunicar que a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de 

Lisboa, no âmbito do projeto Medicina Mais Perto AEFML, veio propor a realização de 

voluntariado em associações/instituições da área do município, no mês de agosto, com um grupo 

de 21 voluntários e 5 membros da Comissão Organizadora. Desta forma, solicitam o seguinte 

apoio:  

 - Facilidade no contacto com outras instituições, como escolas, lares, ludotecas ou 

freguesias; 

 - Divulgação junto da população dos rastreios e das ações a realizar; 

 - Alojamento para 26 pessoas, 11 noites, se possível com entrada a 01/08 e saída a 12/08 

de 2021; 

 - Refeições para 26 pessoas, durante a estadia (almoço e jantar), não sendo, no entanto, 

essencial, ou as que forem possíveis; 



 - Transporte para 26 pessoas, entre o alojamento e os locais de realização das ações. 

 Considerando o fator interioridade a que o município está sujeito, aliado ao elevado 

índice de envelhecimento da população, é proposto que o projeto Medicina Mais Perto AEFML 

seja efetuado no Município de Avis. 

 O Senhor Vereador Manuel Ribeiro propôs que, relativamente às refeições, fosse 

oferecido o jantar e que fosse verificada a disponibilidade das associações/instituições para 

suportar os custos do almoço. 

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

pelo Senhor Vereador e conceder o apoio solicitado, devendo ser efetuados os necessários 

procedimentos contabilísticos legais. 

 

 

     10 – FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO/TRAVESSA DA MOURARIA, N.º 3, EM 

AVIS 

Pelo Senhor Presidente foi presente informação do Técnico Superior, Rui Garcia, a 

comunicar que foi alertado por populares para uma situação potencialmente perigosa no quintal 

da Travessa da Mouraria, n.º 3, em Avis, devido à quantidade de combustível existente no seu 

interior, informação que validou no terreno. 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente, datado do dia 18 de maio de 2021, pelo qual deferiu a proposta de notificação do 

proprietário do prédio retro identificado para proceder à sua limpeza. 

 

 

   11 – PEDIDO DE CERTIDÃO - REVERSÃO DE LOTE    

Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Cristina Carneiro, 

a comunicar o seguinte: 

- Foi solicitada a emissão de certidão em como a Câmara Municipal não pretende exercer 

o direito à reversão do lote n.º 2 do Loteamento Municipal 2/99, em Alcórrego; 

Da escritura realizada em 06 de março de 2008 consta o seguinte: 

∙ “As obras deverão iniciar-se no prazo de um ano a contar da aprovação do projeto e 

ficarem concluídas no prazo de três anos a contar da adjudicação que teve lugar em vinte e quatro 

de outubro de dois mil e sete, sob pena de reversão do lote para o Município de Avis…” 

∙ “Que a nenhum título é permitida a troca, venda ou cedência do lote antes da emissão 

da licença de utilização do imóvel a construir sob pena de reversão para o Município de Avis” 

- As obras foram efetuadas no prazo estabelecido e foi emitido o respetivo alvará de 

utilização em 27 de janeiro de 2009. 

- É necessário a emissão de certidão por parte do Município para efeitos de realização de 

escritura pública de compra e venda. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, considerando que se 

encontram integralmente cumpridas, por parte dos adquirentes do lote, José Joaquim Guarda 

Pinto e Maria Filomena Pires Augusto, as condições de compra e venda do mesmo, prescindir 

do direito de reversão sobre o lote em causa. 

 

 

12 – CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DE UMA OBRA DE ARTE PÚBLICA PARA 

O PASSEIO DO MESTRE DE AVIS D. JOÃO I, EM AVIS/RESULTADOS     

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente a ata de apreciação das propostas para 

a criação de uma obra de arte pública para o passeio do Mestre D. João I, em Avis, onde consta 

a classificação final das obras apresentadas (total de 5). O procedimento de seleção foi feito com 

os invólucros fechados, mantendo o anonimato dos candidatos.  



Procedeu-se, depois, na reunião de Câmara, à abertura dos invólucros. Feita a 

correspondência dos números atribuídos no procedimento de seleção, constatou-se o seguinte: 

N.º 1 - Jorge do Carmo Ventinhas Pé-Curto; 

N.º 2 - Pedro Alexandre de Castro de Figueiredo; 

N.º 3 - Joana dos Santos Alves 

N.º 4 - Nuno Alexandre Galamba Caeiro Martins  

N.º 5 - Leonel dos Santos 

O júri do concurso, nos termos do disposto no n.º 9 do Regulamento, selecionou o projeto 

do concorrente Leonel dos Santos.   

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento do resultado do procedimento, 

devendo ser dado cumprimento ao disposto no artigo 11.º do Regulamento. 

 

 

13 – ALTERAÇÃO À MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DE 

CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GNR DE AVIS    

 Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte informação prestada pelo Diretor de 

Departamento Municipal, relativa à empreitada em título, datada do dia 11 de março de 2021: 

 “Na sequência da notificação da minuta enviada ao adjudicatário, em cumprimento do 

disposto no art.º 100.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aquele vem “reclamar” do 

conteúdo da mesma, solicitando que seja incorporada uma cláusula relativa à liberação da 

caução. 

 Não se vê inconveniente em incluir uma cláusula dessa natureza, a qual não poderá, 

contudo, acolher a pretensão na totalidade, designadamente no que concerne à possibilidade de 

liberação de parte da caução aquando da receção provisória. 

 Com efeito, a primeira liberação da caução (correspondente a 30%), só poderá ocorrer no 

final do primeiro ano após a recepção, conforme decorre do n.º 5 do artigo 295.º do CCP.” 

 Na nova versão da minuta do contrato, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal foi 

efetuado o seguinte despacho, com data de 15 de março de 2121: “Aprovo a nova versão da 

minuta com a alteração solicitada pelo adjudicatário.  

 Para Reunião de Câmara para ratificação.” 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado 

pelo Senhor Presidente. 

 

 

C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve público presente na reunião. 

 

 

D) APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

pontos da ata: B)3, alíneas c) e d); B)11; B)12 e B)13. 

 

 

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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


