
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 
REALIZADA NO DIA DOZE DE 
NOVEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE     
 
  

 
Aos doze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e catorze, 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 (22/10/2014); 
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 
3. CORRESPONDÊNCIA: 
    a) CASA DO BENFICA EM AVIS: ELABORAÇÃO DE CARTAZES;  
     b) ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE APOIO AOS DIABÉTICOS DO 

CONCELHO DE AVIS: SOLICITAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL; 
      c) CONSTRADAS: EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA 

MUNICIPAL 508 ENTRE O PONTÃO DA RIBEIRA DE ALCÓRREGO E A EN 
243”/CANCELAMENTO DE GARANTIA;  

    d) DGAL: TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS PARA 2015; 
    e) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS 

ESCOLAS DO CONCELHO DE AVIS: APRESENTAÇÃO DOS NOVOS ÓRGÃOS 
SOCIAIS; 

4. REQUERIMENTOS 
    a) OBRAS/AVERBAMENTO EM PROCESSO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
         - JOÃO MILHEIRAS; 
    b) LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO/ALTERAÇÃO AO USO 
         - DARDICO – AGRO-INDÚSTRIA, S.A.; 
    c) OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO 
         - SIMÃO PITEIRA; 
    d) LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO 
         - TAPADA DO AZINHAL, PRODUÇÃO DE AZEITE E VINHOS, S.A.; 
         - MONTES DE CHARME – UNIPESSOAL, LDA.; 
         - ANTÓNIO RIJO;  
         - SOCIEDADE AGRÍCOLA DA SAMARRUDA E VALE DA AMOREIRA, 

LDA.; 
         - MANUEL ALGARVIO E OUTRA; 
    e) OBRAS/PROJECTO – ARQUIVADO OFICIOSAMENTE 
         - CATARINA RODRIGUES; 
         - BOGARIS AGRICULTURE POR ENXARA, S.A.; 
5. AJUSTES DIRECTOS; 
6. DESPESAS;  



7. PAGAMENTOS; 
      8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 

     a) MODIFICAÇÃO N.º 22; 
      9. EMPREITADA DE “ESPAÇO VERDE DE ENQUADRAMENTO DO PPHE1 – 

VILA DE AVIS”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES; 
    10. EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CANTINA EM 

AVIS”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES; 
    11. ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO 

SOR/FICHA DE INSCRIÇÃO; 
    12. TOPONÍMICA E NUMERAÇÃO DE POLÍCIA/ALCÓRREGO; 
    13. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA APOIO AO 

INVESTIMENTO/APROVAÇÃO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS/DESPACHO; 
    14. TAGIS/PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO; 
    15. DOCUMENTOS PREVISIONAIS E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 

2015; 
    16. DECLARAÇÃO DOS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO EM 

31/12/2013; 
    17. MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA E DA DESPESA 

(OUTUBRO DE 2014); 
    18. EXTRACTOS DE C/C DOS FORNECEDORES “AdNA, SA”, “VALNOR, SA”, 

“EDP – SERVIÇO UNIVERSAL, SA”, “EDP COMERCIAL, SA” E “EDP DISTRIBUIÇÃO, 
SA”; 

    19. OFERTAS DE NATAL; 
    20. ACÇÃO PROMOCIONAL – “DESTINO: 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 – QUESTÕES DIVERSAS 
1.1. Vereador Rui Henriques   
1.1.1. Buracos nas estradas nacionais        
Um dos buracos na EN junto à rotunda da água foi fechado mas já abriu outro que é 

perigoso. Junto ao cemitério, existe um buraco que é crónico. Sendo da competência da EP, 
deve exigir-se a solução definitiva do problema, endurecendo o discurso, se necessário. É um 
mau cartão de visita e prejudica os munícipes.  

O Senhor Presidente informou que já foi enviado ofício para a EP a denunciar estes 
problemas, o qual incluía as EN 243 e 244 e o troço da EN 370 desde a entrada de Benavila até 
à ponte. Foram efetuados registos fotográficos. Também já foi estabelecido contacto com o 
responsável que faz a ligação com a EP.  

1.1.2. Plano de Desenvolvimento Regional       
Já chegou ao Município o Plano de Desenvolvimento Regional para o novo quadro 

comunitário? Logo que disponível, solicita que lhe seja enviado via digital. 
O Senhor Presidente referiu que ainda não tem a versão final. Assim que a tiver, será 

enviada. 



1.1.3. Biblioteca Municipal       
Já há data prevista para a abertura da Biblioteca Municipal? 
O Senhor Presidente informou que a Biblioteca Municipal será inaugurada no 1.º 

semestre de 2015. 
1.1.4. Triângulo/Monte de S. Pedro       
Foi vista a situação do triângulo junto ao Monte de S. Pedro? É possível fazer algo? 
O Senhor Presidente informou que o triângulo não está incluído na empreitada. 

Posteriormente, será o Município, com os seus próprios meios, a procurar solução para o 
assunto, estando prevista a realização de uma gota. 

1.2. Vereador José Ramiro Caldeira   
1.2.1. Protocolos com as Freguesias/Apoio ao Associativismo            
As dívidas às Freguesias já estão a pagamento ou em vias de o ser? As Associações 

ainda não receberam os apoios ao associativismo do ano de 2013. Está para breve o 
pagamento?  

O Senhor Presidente informou que os Protocolos com as Freguesias estão em dia, 
faltando apenas transferir o actual mês, o que será feito a partir de 15 de Novembro. Quanto ao 
Apoio ao Associativismo, todas as verbas em atraso serão pagas até ao final do presente ano. 

1.2.2. Construção clandestina em Benavila       
Relativamente à construção clandestina em Benavila, a competência pertence ao 

Município. Estão previstas medidas para evitar este tipo de situações? Se continuar assim, os 
problemas vão-se agravando. 

O Senhor Presidente referiu que é uma situação preocupante. O Município já fez chegar 
ofício à GNR com o intuito de encontrar uma solução. No próximo dia 19, este assunto será 
colocado no Conselho de Segurança para que se encontre uma posição concertada. 

 
 

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 sete de Novembro de dois mil 
e catorze que acusava os seguintes saldos: 

      - Contas bancárias.........................................................................................€    52.611,05 
      - Fundos de maneio.......................................................................................€    10.200,00 

- Em cofre......................................................................................................€      2.634,94 
 
 
3 – CORRESPONDÊNCIA 
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e 

de ser presente à reunião:  
 
a) Um ofício da Casa do Benfica em Avis solicitando o apoio do Município na 

elaboração de cartazes para divulgação da 12.ª Grande Noite do Fado, realizada no dia 8 de 
Novembro do corrente ano. 

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



b) Uma carta da Associação Humanitária de Apoio aos Diabéticos do Concelho de Avis 
solicitando a cedência do Auditório Municipal Ary dos Santos a fim de ser comemorado o Dia 
Mundial da Diabetes, com a realização de um colóquio sobre a Diabetes, a efectuar no dia 15 
de Novembro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Auditório, 
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. 

 
 
c) Um ofício da Constradas - Estradas e Construção Civil, S.A. solicitando o 

cancelamento da garantia bancária N00389644, do Banco Espírito Santo, no montante de € 
12.000,00, referente ao adiantamento da empreitada de “Beneficiação da Estrada Municipal 
508 entre o Pontão da Ribeira de Alcórrego e a EN 243”. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da 
caução prestada para garantia do adiantamento, dado que o mesmo já foi deduzido, na sua 
totalidade, no pagamento dos autos da mesma empreitada. 

 
 
d) Um ofício da DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais informando que as 

transferências orçamentais para o Município de Avis, no ano de 2015, deverão corresponder a: 
- Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), € 5.129,565; 
- Fundo Social Municipal (FSM), € 81.855,00;  
- Participação no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), € 

106,458,00, que se traduz numa receita efectiva de € 106,458,00, considerando que o 
Município deliberou fixar uma participação inferior aos 5%. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.  
 
 
e) Um ofício da APEEECA - Associação de Pais e Encarregados de Educação das 

Escolas do Concelho de Avis enviando a lista com os nomes dos novos órgãos sociais, eleitos 
no passado dia 24 de Outubro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
4 – REQUERIMENTOS 
 
4.1 – OBRAS/AVERBAMENTO EM PROCESSO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
O Senhor Presidente informou que foi deferido o pedido de averbamento ao seguinte 

alvará de utilização: 
4.1.1. Alvará de Utilização n.º 40/2000 de 28.Junho referente ao Proc. n.º 33/00, 

averbado em nome de João Carlos Castro Milheiras, em virtude de ser o novo proprietário. 
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
4.2 – LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO/ALTERAÇÃO AO USO 
O Senhor Presidente informou que foi concedido o alvará de alteração de utilização 

abaixo descrito: 
4.2.1. Dardico – Agro-Indústria, S.A. - P.º N.º 35/05...................Escritórios e Armazém. 
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 



4.3 – OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO 
O Senhor Presidente informou que foi deferido o pedido de legalização do processo 

apresentado pelo munícipe abaixo descrito: 
4.3.1. Simão Joaquim Piteira, referente à legalização de construções efectuadas no 

prédio sito no Largo de S. Sebastião, n.º 8/9, Freguesia de Avis - P.º N.º 02/2014 – área com 
Plano de Urbanização. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
4.4 – LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO 
O Senhor Presidente informou que foram concedidas as licenças de utilização abaixo 

descritas:  
- P.º N.º 10/2014 – Tapada do Azinhal, Produção de Azeite e Vinhos, S.A.......Habitação; 
- P.º N.º 11/2014 – Montes de Charme - Unipessoal, Lda...................................Habitação; 
- P.º N.º 12/2014 – António Anacleto Varela Rijo...............................................Habitação; 
- P.º N.º 13/2014 – Sociedade Agrícola da Samarruda e Vale da Amoreira, 

Lda.....................................................................................................................Armazém Agrícola; 
- P.º N.º 14/2014 – Manuel João Ferreira Algarvio e outra..................................Habitação. 
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
4.5 – OBRAS/PROJECTO - ARQUIVADO OFICIOSAMENTE 
O Senhor Presidente informou que foram arquivados oficiosamente os processos abaixo 

descritos: 
4.5.1. Catarina Pires Rodrigues, alteração de moradia, sita na Praça da República, 

Freguesia de Figueira e Barros - P.º N.º 13/2012 – área com Plano Director Municipal, por falta 
de entrega da documentação solicitada dentro do prazo; 

4.5.2. Bogaris Agriculture por Enxara, SA, referente à construção de casão agrícola e 
caseta de rega, sito na Herdade da Enxara, Freguesia de Valongo - P.º N.º 12/2011 – área com 
Plano Director Municipal, atendendo a que a possibilidade de prorrogação do prazo já se 
encontra esgotada. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
5 – AJUSTES DIRECTOS  

      O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes directos: 
5.1 – AJUSTES DIRECTOS 
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 actual redacção:  
- P.º N.º 61/2014 – Aquisição de pneus. 
5.2 – AJUSTES DIRECTOS - 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 actual redacção:  
- P.º N.º 155/2014 – Inscrição no VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste 

Peninsular; 
- P.º N.º 156/2014 – Aquisição de 1 micro-ondas e 1 varão - Parque de Campismo; 
- P.º N.º 157/2014 – Implantação dos eixos de vias no Loteamento da Courela das 

Almas, em Alcórrego; 
- P.º N.º 158/2014 – Levantamento topográfico da área ocupada pela antiga saibreira; 
- P.º N.º 159/2014 – Análises da água de abastecimento, de Outubro a Dezembro; 



- P.º N.º 160/2014 – Levantamento topográfico - Implantação dos eixos de vias no 
Loteamento da Malcastiça, em Ervedal; 

- P.º N.º 161/2014 – Aquisição de pilhas; 
- P.º N.º 162/2014 – Serviço de esterilização dos animais existentes no Parque de 

Campismo. 
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 

 
6 – DESPESAS 
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de € (-) 

391.823,22 (trezentos e noventa e um mil, oitocentos e vinte e três euros e vinte e dois 
cêntimos).   

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
7 – PAGAMENTOS 
O Senhor Presidente informou que foram efectuados pagamentos no valor de € 

515.044,21 (quinhentos e quinze mil, quarenta e quatro euros e vinte e um cêntimos).   
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

 8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  
Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 
- Modificação número vinte e dois, alteração ao orçamento da despesa número vinte e 

um, no valor de € 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos euros) nas inscrições/reforços e 
nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte e dois, alteração ao plano plurianual de investimentos 
número três, no valor de € 14.000,00 (catorze mil euros) nas inscrições/reforços e nas 
diminuições/anulações. 

 
 

9 – EMPREITADA DE “ESPAÇO VERDE DE ENQUADRAMENTO DO PPHE1 – 
VILA DE AVIS”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES  

Pelo Senhor Presidente foi presente documento do Departamento de Obras, Urbanismo 
e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Constradas - Estradas e Construção Civil, 
S.A., adjudicatária da empreitada de “Espaço Verde de Enquadramento do PPHE1 - Vila de 
Avis”, requereu a liberação das cauções prestadas 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. 

 
 

10 – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CANTINA EM 
AVIS”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES   

Pelo Senhor Presidente foi presente documento do Departamento de Obras, Urbanismo 
e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Constradas - Estradas e Construção Civil, 
S.A., adjudicatária da empreitada de “Requalificação da Rua da Cantina em Avis”, requereu 
nova liberação das cauções prestadas no âmbito do contrato respectivo.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial 
das cauções no valor de 30%, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito. 



 11 – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO 
SOR/FICHA DE INSCRIÇÃO 

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que o Município de Avis se torne 
associado da LEADERSOR - Associação para o Desenvolvimento Rural Integrado do Sor. A 
inscrição não importa quaisquer custos para o Município. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada pelo Senhor Presidente. 

   
 

 12 – TOPONÍMICA E NUMERAÇÃO DE POLÍCIA/ALCÓRREGO  
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do Departamento de Obras, Urbanismo 

e Serviços Urbanos apresentando a planta final com os nomes dos arruamentos de Alcórrego. 
 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a planta final com os 
nomes dos arruamentos de Alcórrego.  

Mais foi deliberado, também por unanimidade, que seja elaborada e apresentada 
proposta para as regras da numeração de polícia, em toda a área do Município, em próxima 
reunião. 
 
 

  13 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA APOIO AO 
INVESTIMENTO/APROVAÇÃO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS/DESPACHO   

Pelo Senhor Presidente foi presente despacho, por si efectuado, em 09 de Outubro de 
2014, para aprovação das cláusulas contratuais relativamente aos contratos do empréstimo para 
apoio ao investimento, no montante global de € 600.000,00. 
 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor 
Vereador José Ramiro Caldeira, ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente. 

O Senhor Vereador Rui Henriques não participou nesta deliberação por se ter declarado 
legalmente impedido de o fazer. 

 
 

 14 – TAGIS/PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO    
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de Protocolo de Colaboração a estabelecer 

com o Tagis - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, a qual tem como objecto a 
cedência do espaço na Rua das Portas de Évora, com portas exteriores nos n.ºs 3 e 5, em Avis, 
com uma área interior aproximada de 180 m2, onde ficará o escritório (r/c) e será instalada uma 
exposição de divulgação científica, biblioteca de ciência/loja e laboratório/sala de projecção 
(1.º piso), para alteração da sede do Tagis. 

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

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

2015    
Pelo Senhor Presidente foram presentes os Documentos Previsionais para o ano de 

2015 (incluindo o Mapa de Pessoal do Município), importando o Orçamento, quer na receita 
quer na despesa, no montante de € 9.231.568,00 (nove milhões, duzentos e trinta e um mil, 
quinhentos e sessenta e oito euros). 

O Senhor Vereador Rui Henriques colocou as seguintes questões: 
a) Nas receitas referentes à água, está previsto um valor que é, grosso modo, o dobro do 

que foi recebido no ano de 2014. Está a prever-se um aumento substancial dos preços da água? 



b) O valor relativo à Regeneração Urbana (10/15%), que estava pendente de decisão da 
CCDRA, não está previsto. Foi recebido? 

c) Prevê-se um corte no pessoal de modo considerável. A que se deve esta redução? 
d) As transferências de capital para Freguesias são inferiores aos montantes previstos 

nos Protocolos. Prevê-se alteração aos Protocolos? 
e) Há um acréscimo de 16% nas despesas com a aquisição de bens e serviços face a 

2014. Qual a razão? 
O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira referiu que a redução das despesas com 

pessoal é uma evidência. 
A Técnico Superior, Dolores Brazão, por solicitação do Senhor Presidente, prestou os 

seguintes esclarecimentos: 
a) Provavelmente, a receita do saneamento e resíduos terá um aumento maior do que a 

própria receita da água. Os valores considerados em Orçamento são uma estimativa dos 
cálculos propostos pelos Consultores do Município, uma vez que a regulamentação da água, 
saneamento e resíduos, passaram a estar sujeitos às regras da ERSAR. Os regulamentos 
municipais ainda não foram aprovados. 

b) O valor colocado nos documentos previsionais foi o apurado pelos respectivos 
Serviços. 

c) É uma previsão para 2015. Para a constituição do GAP estão previstos € 34.000,00. 
Os cálculos foram efectuados de acordo com os dados recolhidos no Serviço de Pessoal.  

d) O valor a transferir para as Freguesias é igual ao dos Protocolos para 2014. 
e) Existe um acréscimo face às dotações iniciais de 2014, mas não face às dotações 

corrigidas. Os valores para 2015 prevêm, aproximadamente, os valores que efectivamente 
serão necessários comprometer. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, após análise dos referidos Documentos, deliberou, por 
maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, 
aprovar as propostas apresentadas pelo Senhor Presidente, devendo as mesmas ser presentes 
para apreciação e eventual aprovação na próxima sessão da Assembleia Municipal. 

Os Senhores Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, informaram que o seu 
voto contra se relacionava, essencialmente, com os aumentos previstos para os valores a cobrar 
pelo fornecimento de água.  

 
 
 16 – DECLARAÇÃO DOS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO EM 

31/12/2013 
O Senhor Vereador Rui Henriques solicitou a entrega da declaração dos pagamentos e 

recebimentos em atraso em 31/12/2013. 
O Senhor Presidente informou que a declaração solicitada já foi enviada ao Senhor 

Vereador Rui Henriques. 
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 
 

 17 – MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA E DA DESPESA 
(OUTUBRO DE 2014) 

O Senhor Vereador Rui Henriques solicitou a entrega dos mapas de controlo 
orçamental da receita e da despesa (Outubro de 2014). 

O Senhor Presidente informou que os mapas solicitados já foram enviados ao Senhor 
Vereador Rui Henriques. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 



 18 – EXTRACTOS DE C/C DOS FORNECEDORES “AdNA, SA”, “VALNOR, SA”, 
“EDP – SERVIÇO UNIVERSAL, SA”, “EDP COMERCIAL, SA” E “EDP DISTRIBUIÇÃO, 
SA” 

O Senhor Vereador Rui Henriques solicitou a entrega dos extractos de c/c fornecedores 
“AdNA, SA”, “VALNOR, SA”, “EDP – Serviço Universal, SA”, “EDP Comercial, SA” e 
“EDP Distribuição, SA”. 

O Senhor Presidente informou que os extractos de c/c fornecedores solicitados já foram 
enviados ao Senhor Vereador Rui Henriques. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 19 – OFERTAS DE NATAL 
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta da Chefe de Divisão Municipal, 

exercendo funções na Divisão de Desenvolvimento Sociocultural e Turismo, Ana Balão, para 
oferecer, tal como no ano anterior, um vale de compras, no valor de € 10,00, a todas as crianças 
que frequentam o Ensino Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico, num total de 209 
crianças. 

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

 
 

 20 – ACÇÃO PROMOCIONAL - “DESTINO: AVIS” 
Pelo Senhor Presidente foi presente Informação da Técnico Superior, Susana Coelho 

Rosa, comunicando que o principal objectivo da acção promocional “Destino: Avis” é a 
promoção turística da área do Município de Avis. A campanha, que decorre de 14 de 
Novembro de 2014 a 17 de Maio de 2015 (à excepção dos períodos de Ano Novo - de 31 de 
Dezembro a 4 de Janeiro - e da Páscoa - de 3 a 6 de Abril) consiste: 

- Na oferta de uma noite gratuita nos apartamentos do Parque de Campismo da 
Albufeira do Maranhão, aquando da reserva de duas noites; 

- No desconto de 50% nos ingressos do Centro Interpretativo da Ordem de Avis e do 
Museu do Campo Alentejano. 

A campanha deverá ser divulgada através dos seguintes meios: 
- Sítio do Município de Avis; 
- Sítio do Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão; 
- Página de Facebook do Município de Avis; 
- Página de Facebook do Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão; 
- Nota de imprensa a enviar para os meios de comunicação generalistas regionais e 

nacionais; 
- Nota de imprensa a enviar para os meios de comunicação especializados em turismo 

com o link para a campanha no sítio do Município de Avis; 
- E-mail promocional da campanha a enviar para os contactos dos utentes do Parque de 

Campismo da Albufeira do Maranhão e dos participantes nos sorteios efectuados nas feiras em 
que o Município de Avis participou e que autorizaram a utilização dos respectivos contactos 
para a divulgação de actividades da Autarquia; 

- Flyer promocional da campanha a enviar por correio para os contactos dos utentes do 
Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão e dos participantes nos sorteios efectuados nas 
feiras em que o Município de Avis participou e que autorizaram a utilização dos respectivos 
contactos para a divulgação de actividades da Autarquia. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, promover a acção “Destino: 
Avis”. 



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)3, alínea b); B)11; B)14; B)15; B)19 e B)20.   
 
 
E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 

eram dezasseis horas e trinta minutos, 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


