
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA CATORZE DE JULHO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM     

 

  

  

Aos catorze dias do mês de julho 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, 

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 (23/06/2021); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) VEREADORA INÊS FONSECA: FÉRIAS; 

    b) VEREADOR MANUEL RIBEIRO: FÉRIAS; 

    c) FREGUESIA DE ERVEDAL: PROCEDIMENTO CONCURSAL/PEDIDO DE 

COLABORAÇÃO; 

    d) ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE PORTALEGRE: 

COLHEITA DE SANGUE; 

    e) LUÍS SERRANO: APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA CANDIDATURA DO PS 

EM AVIS/PEDIDO DE APOIO; 

    f) RAÚL CORREIA/SALVA MAIS: ÉPOCA BALNEAR/PEDIDO DE 

UTILIZAÇÃO DE BUNGALOW; 

    g) JOSÉ CORREIA: ZONA INDUSTRIAL DE AVIS/PROPOSTA PARA 

AQUISIÇÃO DE LOTE DE TERRENO; 

    h) MÁRCIA PINTO: RUA DO COMÉRCIO, EM ALCÓRREGO/PEDIDO DE 

AQUISIÇÃO DE LOTE DE TERRENO; 

    i) LUÍS MESTRE/METEOALENTEJO: INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO 

METEOROLÓGICA/PEDIDO DE APOIO LOGÍSTICO; 

    j) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: PEDIDO DE TRANSPORTE DE 

ARMÁRIO; 

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

    l) FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALCÓRREGO: FESTAS EM HONRA 

DE NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS/PEDIDO DE APOIO; 

    m) MINISTÉRIO PÚBLICO/PROCURADORIA DO JUÍZO DE COMPETÊNCIA 

GENÉRICA DE FRONTEIRA - SEC INQUÉRITOS: FURTO DE ÁGUA DA REDE DE 

ABASTECIMENTO; 

4. AJUSTES DIRETOS; 

5. DESPESAS;  

6. PAGAMENTOS; 

7. JOSÉ DE DEUS E MARIA ANGELINA DE DEUS/EXERCÍCIO DO DIREITO DE 

PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIO URBANO; 



8. EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE CAMINHOS MUNICIPAIS 2021 - 

PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA/RELATÓRIO FINAL; 

9. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIOECONÓMICOS AOS ALUNOS DO ENSINO 

PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO; 

    10. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES; 

          11.  EMPREITADA DO PLANO DE VALORIZAÇÃO DO CLUBE NÁUTICO - 

PROJETO DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES À PRÁTICA DE DESPORTOS 

NÁUTICOS/ABERTURA DO PROCEDIMENTO; 

          12. GLENN TRAVIS E SUZANNE TRAVIS/EXERCÍCIO DO DIREITO DE 

PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIO URBANO. 

              

      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 nove de julho de dois mil e vinte 

e um que acusava os seguintes saldos:  

- Contas bancárias ........................................................................................ 2.099.270,79€ 

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

- Em cofre ........................................................................................................... 1.266,47€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:   

 

a) Uma carta da Senhora Vereadora, Inês Filipe Pereira da Fonseca, a informar que esteve 

de férias entre os dias 9 e 13 de julho e que vai estar de férias de 19 a 23 julho de 2021. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

b) Uma carta do Senhor Vereador, Manuel João Casaca Ribeiro, a informar que se 

encontrava de férias nos dias 08 e 09 de julho de 2021. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 



c) Um ofício da Freguesia de Ervedal a comunicar que não dispõe de pessoal habilitado 

para a constituição do júri em procedimento concursal comum de regularização extraordinária 

de vínculo precário para ocupação de posto de trabalho na modalidade de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado (Assistente Operacional). Para o efeito, solicita a 

disponibilização das trabalhadoras Sílvia Feliz, Lisete Santos e Anabela Traquinas Pires. 

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 

ratificação da concessão do apoio solicitado. 

 

 

d) Um ofício da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Portalegre a solicitar 

que o Município informe se concorda com a data de 10 de julho de 2021 para realizar a colheita 

de sangue, em Avis. 

Foi dado conhecimento que a colheita de sangue não se realizou devido à atual situação 

pandémica. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

e) Uma carta de Luís Carlos Varelas Serrano a solicitar, na qualidade de Presidente da 

Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Avis, a cedência do espaço exterior da 

Casa das Artes, bem como do palco (estrados), fornecimento de energia e de algumas cadeiras, 

para a apresentação pública da candidatura do PS às autárquicas 2021, em Avis, a realizar no dia 

17 de julho. 

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

devendo ser cumpridas as normas emanadas do Conselho de Ministros para controlo da 

pandemia, vigentes à altura do evento. 

 

 

f) Uma comunicação de Raúl Correia da Salva Mais, Lda. a solicitar a utilização de um 

bungalow, com tipologia T1, localizado no Parque de Campismo, para alojamento dos dois 

nadadores salvadores que irão fazer o serviço na época balnear, no período de 1 de julho a 15 de 

setembro de 2021. O alojamento poderá ser contratado sem a necessidade de limpeza semanal. 

A Chefe de Divisão Municipal, Ana Balão, propôs que fosse deferido o pedido da 

seguinte forma: T1 - 500,00€, sem que seja assegurado o serviço de limpeza semanal nem 

mudança de roupa de cama e banho. 

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

proposta apresentada, sendo que o valor indicado se reporta a um mês de ocupação. 

 

 

g) Uma comunicação de José Guilherme Pedras Correia, empresário independente no 

ramo da construção civil, a apresentar proposta para a aquisição do lote de terreno n.º 2 da Zona 

Industrial de Avis, com a dimensão de 1335m2, pelo valor de 1335,00€ (mil trezentos e trinta e 

cinco euros). Tem como objetivo a construção de sede (escritório e estaleiro) para o apoio e 

melhor funcionamento da empresa. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o lote n.º 2 do 

Loteamento Municipal n.º 02/97 (Expansão da Zona Industrial de Avis) ao interessado, nas 

seguintes condições:  

a) O preço do terreno será de €1,00 (um euro)/m2; 



b) O pagamento do terreno será feito em duas prestações: 50% do valor do lote no prazo 

de oito dias a contar da data da notificação da presente deliberação e os restantes 50% no 

momento da celebração da escritura de compra e venda; 

c) A celebração da escritura de compra e venda deverá ser efetuada em data a acordar 

entre as partes, após comunicação da aprovação do projeto de arquitetura; 

d) O projeto de arquitetura deverá ser apresentado no prazo de um ano a contar da data 

da comunicação da atribuição do respetivo lote; 

e) As obras deverão iniciar-se no prazo de um ano a contar da data da aprovação do 

projeto de arquitetura, devendo ser concluídas no prazo de três anos a contar da data da 

comunicação da atribuição; 

f) A não celebração da escritura de compra e venda, por causa imputável ao adquirente, 

determina a perda a favor do Município das importâncias já pagas pela atribuição do lote;  

g) Não será permitida a troca, venda ou cedência do lote sem autorização da Câmara 

Municipal de Avis, sob pena de reversão para o Município, sem direito a qualquer indemnização. 

 

 

h) Duas cartas de Márcia Alexandra Gonçalves Pinto a solicitar a aquisição do lote 3, sito 

na Rua do Comércio, n.º 7, em Alcórrego, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 355, 

destinado a habitação/comércio/serviços, pelo valor de 1430,00€. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o lote 3, sito na Rua 

do Comércio, n.º 7, em Alcórrego, à interessada, pelo valor de 1430,00€ (mil quatrocentos e 

trinta euros), sendo as regras a aplicar na alienação do imóvel as fixadas para as hastas públicas 

realizadas em 16 de setembro de 2020 e em 06 de janeiro de 2021 para venda do mesmo.  

 

 

i) Uma comunicação de Luís Mestre, Presidente da Associação MeteoAlentejo a solicitar 

o apoio do Município com a presença da plataforma elevatória no quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Avis, dia 20 de junho, para a instalação da estação meteorológica. 

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. 

 

 

j) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis a solicitar apoio na cedência 

de transporte (carrinha de caixa aberta) para deslocar o armário adquirido, no âmbito do CFD de 

desporto náuticos, do pavilhão gimnodesportivo para o Hangar do Clube Náutico, no dia 15 de 

julho de 2021. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o transporte solicitado.  

 

 

k) Uma comunicação da ADERAVIS/AviSegue-te CLDS-4G a solicitar a 

disponibilidade de transporte para móveis e equipamentos usados, doados por uma munícipe, no 

Bairro do Bico Forte, n.º 7, em Avis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder 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.  

 

 



l) Uma carta da Fábrica da Igreja Paroquial de Alcórrego a informar que a celebração do 

Dia de Nossa Senhora Mãe dos Homens será feita através de uma visitação automóvel, pelas 

ruas da vila de Avis, levando a imagem à população. Esta visitação terá lugar no dia 29 de agosto. 

Solicitam o apoio do Município, nomeadamente: 

- Na impressão de 50 cartazes de divulgação do evento; 

- Na divulgação do evento nas redes sociais do Município de Avis; 

- Na reportagem fotográfica ou em vídeo do evento; 

- Na disponibilização de recursos humanos e físicos (máquina elevatória) para avaliação 

e, se possível, reparação da madeira do sino da ermida de Nossa Senhora Mãe dos Homens; 

- Na disponibilização de recursos humanos e físicos (máquina elevatória, tinta) para 

pintura externa do edifício e coreto. 

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

disponibilidades, 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. 

 

 

m) Um ofício da Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Fronteira - Sec 

Inquéritos a notificar o Município de Avis, na qualidade de lesado, de que foi proferido despacho 

de arquivamento no inquérito 233/19.6T9FTR - denúncia apresentada pelo Município sobre furto 

de água da rede abastecimento, através da ligação “direta” à rede pública de distribuição, que 

fornecia água ao prédio sito no Monte das Azenhas, em Ervedal. 

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 140/2021 – Motivo, Lda. - Revisão das 2300 horas – JCB 02-RX-82; 

- P.º N.º 141/2021 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Publicação de anúncio no DR 

- Lista nominal; 

- P.º N.º 142/2021 – Sersilito - Empresa Gráfica, Lda. – Aquisição de brochuras - Estação 

Nática; 

- P.º N.º 143/2021 – Regiset, S.A. - Aquisição de t’shirts – Jovens em Movimento; 

- P.º N.º 144/2021 – Extintoravis de António Prates - Aquisição de extintores para vários 

edifícios; 

- P.º N.º 145/2021 – Via Verde - Aquisição de identificadores “via verde” para várias 

viaturas; 

- P.º N.º 146/2021 – Farmácia Nova de Aviz - Aquisição de termómetros de 

infravermelhos e álcool; 

- P.º N.º 147/2021 – Impritejo, Lda. - Aquisição de placa em pvc; 

- P.º N.º 148/2021 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Publicação no DR - Concurso 

público para aquisição de até 100.000 litros de gasóleo; 

- P.º N.º 149/2021 – Centrauto - Aquisição de peças para reparação de várias viaturas; 

- P.º N.º 150/2021 – Centrauto - Aquisição de peças para reparação de várias viaturas; 

- P.º N.º 151/2021 – Acesso Cultura - Associação Cultural – Workshop na Biblioteca 

Municipal de Avis; 



- P.º N.º 152/2021 – Extintoravis de António Prates - Revisão e carregamento de 

extintores; 

- P.º N.º 153/2021 – Igor Gabriel Rosado - Aquisição de vários materiais; 

- P.º N.º 154/2021 – Coisas de Avis de Jorge Traquinas - Aquisição de produtos 

alimentares; 

- P.º N.º 155/2021 – Milpets - Clínica Veterinário, Lda. – Prestação de serviços 

veterinários; 

- P.º N.º 156/2021 – Equipalgarve, Lda. - Aquisição de peças para reparação da viatura 

89-SD-91; 

- P.º N.º 157/2021 – Plastidom, S.A. - Aquisição de caixas e baldes de plástico; 

- P.º N.º 158/2021 – Bricantel - Aquisição de tampas para parques infantis; 

- P.º N.º 159/2021 – Kaiser + Kraft, S.A. - Aquisição de armários para o Arquivo 

Municipal; 

- P.º N.º 160/2021 – Imprensa Municipalista - Aquisição de material para eleições 

autárquicas; 

- P.º N.º 161/2021 – Panificadora Avispão - Aquisição de pão e boleima; 

- P.º N.º 162/2021 – Beltain, Lda. - Aquisição de sacos de papel com logotipo do 

Município; 

- P.º N.º 163/2021 – Avizaqcua - Aquisição de refeições – Estação Náutica. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  

 

 

5 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 270.244,41€ 

(duzentos e setenta mil, duzentos e quarenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 571.398,54€ 

(quinhentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos). 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 7 – JOSÉ DE DEUS E MARIA ANGELINA DE DEUS/EXERCÍCIO DO DIREITO DE 

PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIO URBANO       

 Pelo Senhor Presidente foi presente o anúncio 79820/2021, de 23 de junho, referente ao 

exercício do direito de preferência sobre o imóvel localizado na Courela dos Covões - Alcórrego, 

com o artigo matricial 139, cujos proprietários são José António Curvo de Deus e Maria Angelina 

Silva Roque de Deus, para efeitos de venda, pelo preço de 370.000€ (trezentos e setenta mil 

euros), a Diogo André Pinho da Costa e Inez O’Flaherty Agoas. 

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

Presidente, datado do dia 24 de junho de 2021, a informar que o Município de Avis não está 

interessado no exercício do direito de preferência sobre o imóvel em causa. 

 

 

   8 – EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE CAMINHOS MUNICIPAIS 2021 - 

PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA/RELATÓRIO FINAL   

 Pelo Senhor Presidente foi presente o relatório final (artigo 148.º do Código dos 

Contratos Públicos) da empreitada em título, elaborado pelo júri do procedimento, contendo a 



seguinte ordenação das propostas, o qual classifica em primeiro lugar e para cada um dos lotes 

os concorrentes seguintes: 

 Lote A – Freguesia de Avis: 1.º - URBIGAV - Construções e Engenharia, S.A.: 

213.221,02€ + iva; 

 Lote B – União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão: 1.º - Cnes Araplasa, S.A.: 

97.362,75€ + iva; 

 Lote C – União das Freguesias de Benavila e Valongo: 1.º - URBIGAV - Construções e 

Engenharia, S.A.: 33.048,02€ + iva; 

 Lote D – Freguesia de Aldeia Velha: 1.º - URBIGAV - Construções e Engenharia, S.A.: 

125.133,39€ + iva. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o conteúdo do 

relatório final e adjudicar a empreitada aos concorrentes classificados em primeiro lugar em cada 

um dos lotes. 

Foi ainda deliberado, também por unanimidade, para os fins previstos no artigo 98.º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovar a minuta do contrato. 

 

 

   9 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIOECONÓMICOS AOS ALUNOS DO ENSINO 

PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO        

 Pelo Senhor Presidente foram presentes as seguintes propostas da Técnico Superior, 

Telma Bento, no âmbito do Regulamento para Atribuição de Apoios Socioeconómicos aos 

Alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 2021/2022: 

 1. Oferecer os cadernos de atividades que acompanham cada um dos manuais escolares 

do 1.º ciclo do ensino básico; 

 2. Aquisição de licenças de acesso à plataforma de apoio educativo “Escola Virtual” para 

todos os alunos do pré-escolar e ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) do Agrupamento de Escolas 

de Avis, com uma estimativa de custo anual de 4.908,93€; 

3. Atribuição de uma verba anual para aquisição de material de desgaste e material 

didático destinados a todas as crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo, a atribuir por 

professor/educador titular de sala, nos seguintes termos: 

 - Turmas até 10 alunos – 150,00€;  

 - Turmas de 11 a 15 alunos – 250,00€;   

 - Turmas com mais de 15 alunos – 350,00€;   

 4. Conceder aos alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico a gratuitidade 

no serviço de almoços aos alunos posicionados no escalão A, bem como a todos os alunos 

deslocados na sequência do reordenamento da rede escolar, e a comparticipação de 50% sobre o 

valor de cada refeição aos alunos posicionados no escalão B. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas 

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

autorização da assunção dos encargos plurianuais decorrentes do proposto no ponto n.º 4. 

 

 

   10 – PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES        

 O Senhor Presidente propôs que este ponto da ordem do dia fosse presente em próxima 

reunião. 

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

pelo Senhor Presidente. 

 

 



     11 – EMPREITADA DO PLANO DE VALORIZAÇÃO DO CLUBE NÁUTICO - 

PROJETO DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES À PRÁTICA DE DESPORTOS 

NÁUTICOS/ABERTURA DO PROCEDIMENTO   

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: 

Considerando que: 

1. A crescente procura da albufeira do Maranhão para a prática de desportos náuticos, 

com enfoque especial no remo. 

2. As condições ímpares da zona do Clube Náutico para apoio àquelas atividades, face à 

sua proximidade à vila de Avis e à existência de um conjunto de infraestruturas complementares. 

3. A necessidade de requalificação e adaptação do espaço a esta realidade. 

Proponho: 

1 – Aprovar a decisão de contratar a Empreitada n.º 06/2021 – “Plano de Valorização do 

Clube Náutico – Projeto de Melhoria à Prática de Desportos Náuticos” com o preço base de 

664.470,28€, acrescido de IVA e pelo prazo de execução máximo de 12 meses, nos termos do 

artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos. 

2 – Aprovar, de acordo com o disposto no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, 

a escolha do tipo de procedimento, recorrendo-se a concurso público, nos termos da alínea c) do 

n.º 1 do artigo 16.º conjugado com a alínea b) do artigo 19.º do referido Código. 

3 – Aprovar, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos, as 

peças de formação deste contrato, de onde fazem parte o anúncio, o programa do procedimento 

e o caderno de encargos, o qual é formado pelos elementos de solução de obra referidos no artigo 

43.º do referido diploma legal, designadamente pelo respetivo projeto de execução. 

4 – Não optar pela contratação por lotes, prevista no artigo 46-A do Código dos Contratos 

Públicos, atendendo a que se trata de uma intervenção que não se presta à divisão em lotes 

autonomizados. 

5 – Designar, nos termos do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, os elementos 

que integrarão o Júri do Procedimento, sendo este constituído do seguinte modo: 

Efetivos: 

Presidente - Hélder Alberto Maneiras Cortes Pereira  

1.º vogal - Rui Miguel Varela Chorinca 

2.º vogal - Maria Lisete Nunes dos Santos   

Suplentes: 

Presidente - José António Pereira Grilo 

1.º vogal - Jorge Miguel Leite da Rocha 

2.º vogal - Tiago André Laranjo Borbinhas  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      12 – GLENN TRAVIS E SUZANNE TRAVIS/ EXERCÍCIO DO DIREITO DE 

PREFERÊNCIA SOBRE PRÉDIO URBANO          

 Pelo Senhor Presidente foi presente o anúncio 80740/2021, de 29 de junho, referente ao 

exercício do direito de preferência sobre o imóvel localizado na Rua de S. Roque, n.º 1, em Avis, 

com o artigo matricial 1068, cujos proprietários são Glenn Stewart Travis e Suzanne Travis, para 

efeitos de venda, pelo preço de 55.750€ (cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta euros), a 

Gustavo Martim de Malhão Rosário Santos. 

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

Presidente, datado do dia 12 de julho de 2021, a informar que o Município de Avis não está 

interessado no exercício do direito de preferência sobre o imóvel em causa. 

 



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) e j); B)8 e B)11. 

 

 

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

eram quinze horas e quarenta 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


