ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA
NO
DIA
ONZE
DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE

Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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, Rui Manuel Varela Barrento
Henriques, Manuel João Casaca Ribeiro, António Luís Marques e José Ramiro da Silva
Caldeira, com a seguinte Ordem do Dia:
A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.
B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
1. ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR (28/01/2015);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) EDITORA CALEIDOSCÓPIO: EDIÇÃO DE LIVRO SOBRE A REDE DE
BIBLIOTECAS/REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E CONFERÊNCIA;
b) ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE ELVAS: PEDIDO DE PARECER SOBRE
A CRIAÇÃO DO CURSO DE TÉCNICO SUPERIOR EM CUIDADOS VETERINÁRIOS;
c) ESCOLA PROFISSIONAL ABREU CALLADO: CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO
MUNICIPAL;
d) GRUPO DE TEATRO “A FANTASIA”: PEDIDO DE IMPRESSÃO E
ELABORAÇÃO DE CARTAZES;
e) FESTA DO AVANTE: PUBLICIDADE NA FESTA DO AVANTE 2015;
f) ANMP: XXII CONGRESSO/CONVOCATÓRIA;
4. DESPESAS;
5. PAGAMENTOS;
6. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
a) MODIFICAÇÃO N.º 2;
b) MODIFICAÇÃO N.º 3;
7. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA 1.º DE
MAIO COM A EN 243/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES;
8. EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA PONTE SOBRE A RIBEIRA GRANDE
- EM 538 - FIGUEIRA E BARROS/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES;
9. FUNDOS DISPONÍVEIS/ANTECIPAÇÃO DE FUNDOS DISPONÍVEIS;
10. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE
TAREFA/ARTIGO 73.º DA LEI DO OE PARA 2015;
11. COMPROMISSOS PLURIANUAIS/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À
ASSEMBLEIA MUNICIPAL.
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 – QUESTÕES DIVERSAS
1.1. Vereador Rui Henriques
1.1.1. Rede de Economia Social Privada
Como é que têm decorrido as visitas do Município, do Centro Distrital de Portalegre do
Instituto de Segurança Social em parceria com a CIMAA e a AREANATejo junto das
instituições da Rede de Economia Social Privada?
O Senhor Presidente informou que as visitas têm decorrido de acordo com o agendado
e que as mesmas pretendem realizar um diagnóstico concelhio das necessidades e
potencialidades das IPSS, para o novo Quadro Comunitário. Com isto, desenhar uma estratégia
que promova a sustentabilidade das instituições e, simultaneamente, potencie a rentabilidade
dos serviços prestados por estas instituições na promoção da economia social.
1.1.2. Toponímica das ruas
A alteração da toponímica das ruas decorre de imposição legal? Tem havido
informação suficiente junto da população? É que este tipo de alterações acarreta custos. Porquê
agora?
O Senhor Presidente informou que este é um processo já com alguns anos. O assunto
está a ser tratado em conjunto com as Freguesias. Estão a ser pedidos contributos. O objectivo
é uniformizar a denominação. Nada está a ser imposto. Têm sido explicadas, sempre que
necessário, as dúvidas que surgem. A decisão final será da Câmara Municipal.
O Senhor Vereador Rui Henriques referiu que, em Benavila, o nome “Estrada
Municipal” vai ser alterado. Há encargos inerentes. Deve haver um esclarecimento às pessoas.
Há alguns anos, e, relativamente à Rua 1.º de Maio, em Avis, houve deliberação que depois foi
revogada por dificuldades de execução (problemas com a numeração).
O Engenheiro Joaquim Monteiro, por solicitação do Senhor Presidente, esclareceu que
será alterado o que o Município entender. O que se pretende é definir a denominação (rua,
praça, praceta, ...) de acordo com a actualidade. A justificação para a alteração do nome
“Estrada Municipal”, em Benavila, é que a mesma tem mais características de rua. Todas as
semanas há pedido de certidões que são emitidas com base apenas no conhecimento pessoal
porque não há um documento efectivo sobre a toponímica. Genericamente, a importância desta
decisão traz complicações mas permite resolver uma série de problemas no futuro.
1.1.3. Património edificado
O património edificado, adquirido pelo Município, não tem tido intervenção. Por falta
de verba? Há disponibilidade para venda? Ou esse património vai manter-se até haver verbas
disponíveis?
O Senhor Presidente informou que está previsto realizar recuperações de alguns
imóveis. Já foram enviadas intenções de candidatura ao novo Quadro Comunitário de Apoio.
Terá que se aguardar pela aprovação da candidatura para avançar com o processo, caso
contrário, terá que se encontrar outra solução. Alguns imóveis, com, ou sem financiamento,
irão sofrer obras no presente mandato.
B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 – ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião anterior.
2 – RESUMO DIÁRIO
Foi presente, para conhecimento, o resumo diário do dia seis de Fevereiro de dois mil e
quinze que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias...........................................................................................€ 136.148,69
- Fundos de maneio.........................................................................................€ 5.600,00
- Em cofre.......................................................................................................€ 2.862,07
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Editora Caleidoscópio: edição de livro sobre a rede de bibliotecas/realização de
exposição e conferência.
O Senhor Vereador Manuel Ribeiro propôs que este assunto não fosse discutido em
reunião de Câmara dado que está previsto incluir a aquisição de exemplares do livro em
questão no procedimento de aquisição de livros para a Biblioteca Municipal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro.
b) Um ofício da Escola Superior Agrária de Elvas do Instituto Politécnico de Portalegre
solicitando a emissão de parecer acerca da pertinência e da importância da criação do Curso
Técnico Superior Profissional na área dos cuidados veterinários (duração de dois anos), para o
Município, para a área do Município e para o seu desenvolvimento.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a emissão de parecer
favorável.
c) Uma comunicação da Escola Profissional Abreu Callado solicitando a cedência do
Auditório Ary dos Santos, para os dias 17 e 18 de Março, tendo em vista a apresentação de
uma peça de teatro para a comunidade educativa e para a comunidade em geral, pelos alunos
do Curso de Animador Sociocultural.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Auditório, nos dias
solicitados, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do artigo trigésimo terceiro, da
Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro.
O Senhor Vereador Rui Henriques não participou nesta deliberação por se ter declarado
legalmente impedido de o fazer.
d) Uma comunicação do Grupo de Teatro “A Fantasia” solicitando a impressão de 30
exemplares de desdobrável e a elaboração de cartaz e impressão de 15 exemplares, para
promover e divulgar um Workshop de Construção de Máscaras Criativas, realizado no dia 31
de Janeiro de 2015.

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o apoio concedido,
enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea u), do artigo trigésimo terceiro, da Lei número
setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro.
e) Um ofício da Festa do Avante convidando o Município de Avis a manter a
mensagem de publicidade/divulgação na Revista Programa da Festa do Avante 2015, de acordo
com as condições apresentadas pelo preçário de publicidade enviado.
O Senhor Presidente propôs que o Município, em conjunto com as Freguesias
aderentes, elaborasse uma página de divulgação da área do Município, na Revista da Festa.
O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira referiu que a razão pela qual irá votar contra
se prende com o facto da festa ser organizada por um partido político.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Senhores
Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor
Presidente.
f) Uma circular da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses
convocando o Senhor Presidente a estar presente no XXII Congresso Nacional, que tem lugar
no Centro de Conferências de Tróia, nos dias 27 e 28 de Março de 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o Município de Avis
participasse no Congresso, nos termos previstos nos Estatutos da ANMP e, de acordo com as
demais condições para o evento.
4 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de € (-) 4.557,42
(quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e quarenta e dois cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
5 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efectuados pagamentos no valor de €
287.075,96 (duzentos e oitenta e sete mil, setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais:
- Modificação número dois, alteração ao orçamento da despesa número dois, no valor
de € 293.649,67 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e nove euros e sessenta e
sete cêntimos) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações;
- Modificação número dois, alteração ao plano de actividades municipais número dois,
no valor de € 71.795,22 (setenta e um mil, setecentos e noventa e cinco euros e vinte e dois
cêntimos) nas inscrições/reforços e no valor de € 1.518,05 (mil quinhentos e dezoito euros e
cinco cêntimos) nas diminuições/anulações;
- Modificação número três, alteração ao orçamento da despesa número três, no valor de
€ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta euros) nas inscrições/reforços e nas
diminuições/anulações.

7 – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA 1.º DE
MAIO COM A EN 243/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do Departamento de Obras, Urbanismo
e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.,
adjudicatária da empreitada de “Requalificação do Cruzamento da Rua 1.º de Maio com a EN
243”, requereu a liberação de 60% da caução prestada no âmbito do contrato respectivo.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial
das cauções no valor de 60%, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito.
8 – EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA PONTE SOBRE A RIBEIRA
GRANDE - EM 538 - FIGUEIRA E BARROS/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do Departamento de Obras, Urbanismo
e Serviços Urbanos comunicando que no dia 30 de Janeiro de 2015 foi efectuada a vistoria para
recepção definitiva da empreitada de “Reabilitação da Ponte sobre a Ribeira Grande - EM 538
- Figueira e Barros” adjudicada à empresa Pontave - Construções, S.A.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, restituir ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia e promover a extinção das cauções prestadas, uma vez que estão
reunidas as condições para o efeito.
9 – FUNDOS DISPONÍVEIS/ANTECIPAÇÃO DE FUNDOS DISPONÍVEIS
Ao abrigo do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, e, existindo
compromissos de carácter integral cujo vencimento recai para além do período de reporte, o
Senhor Presidente apresentou proposta para solicitar autorização para a antecipação de receitas
próprias, nos valores correspondentes e para repor nos meses de vencimento dos respectivos
compromissos, no montante repartido em:
- € 5.183,39 – mês de Maio;
- € 19.001,37 – mês de Outubro;
- € 5.016,00 – mês de Dezembro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
10 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE
TAREFA/ARTIGO 73.º DA LEI DO OE PARA 2015
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para solicitar autorização prévia para
aquisição dos seguintes serviços (tarefa):
- Afinação e substituição do acrílico de segurança frontal da guilhotina EBA 430E;
- Serviço de manutenção do ar condicionado do Parque de Campismo;
- Manutenção das seguintes aplicações informáticas: Contabilidade Pocal, Recursos
Humanos, Armazém, Património, Actas, Obras Municipais, Máquinas e viaturas, Água,
Facturação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a dita aquisição de
serviços (tarefa).
Considerando que há aplicações cuja utilização não é feita em pleno ou não é mesmo
feita (Actas, por exemplo), deverá procurar-se, no corrente ano, proceder à sua implementação.

11 – COMPROMISSOS PLURIANUAIS/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta no sentido de solicitar à Assembleia
Municipal autorização para a assumpção dos encargos plurianuais referentes à aquisição de três
garrafas de atal, duas garrafas de oxigénio e duas garrafas de acetileno (renovação do contrato
por três anos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada 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 acta: B)8 a 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 acta.
E eu,
, Chefe de Divisão Municipal exercendo
actividade 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 três de Outubro de dois mil e treze, a lavrei, subscrevo e assino.

