ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE
JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE

Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro 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 (14/01/2015);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) VEREADOR MANUEL RIBEIRO: FÉRIAS;
b) ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE
PORTALEGRE: PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO;
c) FREGUESIA DE GALVEIAS: PEDIDO DE TAÇA/TROFÉU;
d) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO
MUNICIPAL;
e) CENTRO COMUNITÁRIO S. SATURNINO DE VALONGO: SOLICITAÇÃO
DE VISITA GRATUITA AO MUSCA E CIOA;
f) ESCOLA PROFISSIONAL ABREU CALLADO: ALTERAÇÃO DE
ESTAGIÁRIO;
g) COMARCA DE PORTALEGRE/FRONTEIRA - INSTÂNCIA LOCAL:
EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA;
h) CIMAA: JOGOS DO NORTE ALENTEJANO/XIV EDIÇÃO;
i) ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE PORTALEGRE:
PEDIDO DE PARCERIA;
j) GNR/COMANDO TERRITORIAL DE PORTALEGRE: APRESENTAÇÃO DE
CUMPRIMENTOS DE DESPEDIDA;
k) GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: SITUAÇÃO DO SECTOR DO TÁXI;
4. AJUSTES DIRECTOS;
5. DESPESAS;
6. PAGAMENTOS;
7. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
a) MODIFICAÇÃO N.º 1;
8. DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO/SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA
DE AUTORES;
9. EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA EMÍDIO
MENDES, 1 - ERVEDAL/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES;
10.
CANDIDATURA
DO
MONTADO
A
PATRIMÓNIO
DA
HUMANIDADE/INTEGRAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA;

11. PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE
CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS.
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. Pavilhão Municipal
A obra do Pavilhão Municipal foi recepcionada? Há fios eléctricos à vista até à entrada
de um tubo. Deveria haver acondicionamento para protecção dos fios e das pessoas.
O Senhor Presidente referiu que a situação vai ser verificada.
1.2. Vereador José Ramiro Caldeira
1.2.1. Avaliação do Agrupamento de Escolas de Avis
O Município foi auscultado na avaliação feita ao Agrupamento de Escolas de Avis?
Qual foi o contributo do Município para essa avaliação?
O Senhor Presidente informou que o Município, para além de ter sido convidado a
participar na sessão de apresentação da avaliação externa, participou, também, num painel
específico. Neste, foi auscultado acerca da articulação efectuada entre o Município de Avis e o
Agrupamento de Escolas de Avis e quais os apoios disponibilizados da parte da Autarquia.
Pensa que o trabalho está a ser bem desenvolvido.
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 vinte e três de Janeiro de dois
mil e quinze que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias...........................................................................................€ 403.576,61
- Em cofre.......................................................................................................€
277,53
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 nos
dias 22 e 29 de Janeiro, e 05, 12 e 19 de Fevereiro de 2015 se encontra de férias.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

b) Um ofício da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Portalegre solicitando
a comparticipação do almoço aos dadores de sangue, que teve lugar num restaurante de Avis,
no dia 10 de Janeiro do corrente ano, na importância de € 307,50 (trezentos e sete euros e
cinquenta cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor
referido, 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 Freguesia de Galveias solicitando a colaboração do Município através
da oferta de taça ou troféu para presentear os participantes na 17.ª milha urbana, a realizar em
Galveias, no próximo dia 07 de Fevereiro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer a taça/troféu
solicitada, 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.
d) Uma carta do Rancho Folclórico de Avis solicitando a cedência do Auditório
Municipal Ary dos Santos para os ensaios do grupo, todas as sextas-feiras, às 20.30h.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder, transitoriamente, o
Auditório, no dia solicitado, 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.
e) Uma carta do Centro Comunitário S. Saturnino de Valongo solicitando uma visita
guiada gratuita dos utentes ao Museu do Campo Alentejano e ao Centro Interpretativo da
Ordem de Avis, no dia 21 de Janeiro de 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização para a
visita solicitada.
f) Uma comunicação da Escola Profissional Abreu Callado solicitando autorização para
que o estágio curricular a realizar, no passado mês de Dezembro, pela aluna Luzia Reis (por
motivos de assiduidade, a Escola decidiu não autorizar a realização do estágio) possa ser
efectuado pela aluna Beatriz Mendes.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização para a
alteração solicitada.
O Senhor Vereador Rui Henriques não participou nesta deliberação por se ter declarado
legalmente impedido de o fazer.
g) Um ofício da Comarca de Portalegre/Fronteira - Instância Local informando que
Vitória Maria Brites Gato (requerente) e António Francisco Bonito (requerido) acordam em
atribuir ao prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Avis, sob o n.º 109 da
Freguesia de Avis, inscrito na matriz sob o art.º 259.º da citada Freguesia e Concelho,
composto de rés-do-chão, com três divisões, cavalariça e quintal, sito no Páteo das Cisternas,
n.º 12, em Avis, o valor de € 60.000,00.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de
preferência sobre o prédio identificado, dado que o valor em causa é demasiado elevado para
as suas características.

h) Um ofício da CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo convidando o
Município de Avis a aderir à XIV edição dos Jogos do Norte Alentejano (2015) e informando
que a quotização para este projecto, a ser paga à CIMAA, é de € 2.500,00, tal como nos anos
anteriores.
O Senhor Vereador Manuel Ribeiro informou que o Município irá incluir nos Jogos do
Norte Alentejano um sarau sénior, a ter lugar no dia 09 de Maio de 2015 (Feira Medieval), bem
como uma prova da Taça de Portugal de BTT, o XCO, sobre a qual irão acrescer custos.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir à XIV edição dos
Jogos do Norte Alentejano.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.
i) Uma comunicação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico de Portalegre enviando proposta de Protocolo, a qual tem por objectivo estabelecer
as formas de cooperação com o Município de Avis, e que visam a organização e
implementação da formação em contexto de trabalho a desenvolver pelos alunos no Curso
Técnico Superior Profissional em Desenvolvimento de Software para Dispositivos Móveis e
Internet.
O Senhor Presidente informou que o estágio não acarreta custos adicionais para o
Município.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de
Protocolo apresentada.
j) Uma comunicação da GNR/Comando Territorial de Portalegre através da qual o
Coronel de Infantaria, Mário João Parente Monteiro, informa que, a partir de 22 de Janeiro de
2015, cessou funções como Comandante, pelo que, vem apresentar cumprimentos de despedida
e manifestar o apreço pelo excelente relacionamento institucional e pessoal que recebeu no
período em que serviu a GNR e o Distrito de Portalegre.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
k) Uma comunicação do Grupo Parlamentar do PCP enviando requerimento de
Audição na Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas sobre a situação do sector do
táxi.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4 – AJUSTES DIRECTOS
O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes directos:
4.1 – AJUSTES DIRECTOS
4.1.1. 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 1/2015 – Manutenção das diversas aplicações informáticas: Contabilidade,
Recursos Humanos, Armazém, Património, Actas, Obras Municipais, Máquinas e Viaturas,
Águas e Facturação;
- P.º N.º 2/2015 – Desempenhar actividades na Escola de Música e Orquestra;
- P.º N.º 3/2015 – Desempenhar actividades na Escola de Música e Orquestra;
- P.º N.º 4/2015 – Coordenação da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens,

realização de estudos e diagnósticos na área da Infância e Juventude;
- P.º N.º 5/2015 – Contrato de envio de correspondência durante o ano de 2015.
4.2 – AJUSTES DIRECTOS - REGIME SIMPLIFICADO
4.2.1. 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 2/2015 – Aquisição de 4 embalagens de águas 0,33L;
- P.º N.º 3/2015 – 80 refeições - dia 17/01/2015;
- P.º N.º 4/2015 – Reparação do carro do lixo;
- P.º N.º 5/2015 – Renovação da assinatura da revista “O Municipal”;
- P.º N.º 6/2015 – Renovação da assinatura da base de dados;
- P.º N.º 7/2015 – Aquisição de 25 livros “Da cor dos meus olhos”;
- P.º N.º 8/2015 – Aquisição de 500 garrafões de água e 500 mangas de copos;
- P.º N.º 9/2015 – Aquisição de 2500 litros de gasolina sem chumbo;
- P.º N.º 10/2015 – Aquisição de 35 garrafas de gás de 45kg - Parque de Campismo.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
5 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de €
1.661.895,85 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco euros e
oitenta e cinco cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efectuados pagamentos no valor de €
210.614,69 (duzentos e dez mil, seiscentos e catorze euros e sessenta e nove cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais:
- Modificação número um, alteração ao orçamento da despesa número um, no valor de
€ 101.250,00 (cento e um mil, duzentos e cinquenta euros) nas inscrições/reforços e nas
diminuições/anulações;
- Modificação número um, alteração ao plano de actividades municipais número um, no
valor de € 47.000,00 (quarenta e sete mil euros) nas inscrições/reforços e nas
diminuições/anulações;
- Modificação número um, alteração ao plano plurianual de investimentos número um
no valor de € 14.250,00 (catorze mil, duzentos e cinquenta euros) nas inscrições/reforços e nas
diminuições/anulações.
8 – DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO/SPA - SOCIEDADE
PORTUGUESA DE AUTORES
Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente Informação da Chefe de Divisão
Municipal, exercendo funções na Divisão de Desenvolvimento Sociocultural e Turismo, Ana
Balão, comunicando que a SPA - Sociedade Portuguesa de Autores enviou ao Município um
conjunto de obras para integrar o acervo documental da Biblioteca Municipal José Saramago.
As presentes propostas de doação são as seguintes:

- 100 canções portuguesas, 1996;
- António, Lauro – A encenação, 1989;
- Augusto, Fernando, 1947 – A última batalha: libelo em treze cenas, 2000;
- Barbosa, Miguel, 1925 – Como os ratos destruíram Nova Iorque, 1983;
- Cruz, José de Matos, 1947 – António de Macedo: cinema, a viragem de uma época,
2000;
- Freire, Pedro Bandeira, 1939-2008 – Supermercado, seguido de, 1 a 1 no fim do 1.º
tempo, e, Talvez um acaso sem dúvida, 1991;
- Lopes, Teresa Rita – Véspera de viagem: teatro, 2008;
- Monteiro, Prista, 1922 – A vila: peça em 2 actos, 1985;
- Neves, Abel, 1956 – Anákis, 1986;
- Rebelo, Luís Francisco, 1924-2011 – Comunicação pública de emissões de rádio e
televisão, 1993;
- Rocha, Margarida Almeida – Novas tecnologias de comunicação e direito de autor,
1986;
- Tomé, Luís Figueiredo, 1959; César, Paulo, 1953 – Meio-dia, 1985;
- Revista da SPA, n.º 40 (Janeiro/Março 2014);
- Revista da SPA, n.º 41 (Abril/Setembro 2014);
- Revista da SPA, n.º 42 (Outubro/Dezembro 2014).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação a benefício
de inventário e que as referidas obras sejam integradas no acervo documental da Biblioteca
Municipal, enquadrando-se estas doações no disposto na alínea j), do artigo trigésimo terceiro,
da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro.
9 – EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA EMÍDIO
MENDES, 1 - ERVEDAL/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do Departamento de Obras, Urbanismo
e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Traço de Cal - Engenharia e Arquitectura,
Lda., adjudicatária da empreitada de “Recuperação do Edifício sito na Rua Emídio Mendes, 1 Ervedal”, requereu a liberação de 30% da caução prestada 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.
10
–
CANDIDATURA
DO
MONTADO
A
PATRIMÓNIO
DA
HUMANIDADE/INTEGRAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA
Pelo Senhor Presidente foi presente Informação da Chefe de Divisão Municipal,
exercendo funções na Divisão de Desenvolvimento Sociocultural e Turismo, Ana Balão,
comunicando que foi proposto ao Município de Avis, pela Entidade Regional de Turismo,
integrar a Comissão Executiva da Candidatura do Montado a Património da Humanidade.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que o Município integre a
Comissão Executiva da Candidatura do Montado a Património da Humanidade.
11 – PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE
CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de Plano de Prevenção de Riscos de
Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas do Município de Avis.

O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira perguntou por que é que, no “Organograma e
Identificação dos Responsáveis”, o Executivo Municipal está ao mesmo nível?
O Chefe da Divisão de Administração Geral prestou apenas informações genéricas
relacionadas com o mesmo Plano bem como dos pressupostos que levaram à elaboração da
proposta agora apresentada.
O Senhor Vereador Rui Henriques referiu que os Vereadores do PS não têm pelouros e
só sabem o que lhes é dito, e têm dificuldade em perceber o que é executado relativamente ao
que é aprovado na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. As responsabilidades de
Presidente e Vereadores não podem estar em níveis iguais até porque para obter um mapa, por
exemplo, há que o solicitar ao Senhor Presidente.
Considerou o Plano aceitável e, na maior parte dos casos, bem avaliado. Referiu que é
de congratular que, ao fim de tantos anos, esteja pronto, podendo, agora, a proposta ser
alterada/melhorada. Chama a atenção para que, se o Plano for aprovado pela Câmara
Municipal, entra em vigor, o que implica, no final de cada ano, um relatório sobre as questões
mais sérias executadas em cada Divisão e Departamento. O Presidente deve ter consciência de
que se está a comprometer porque será aprovado um documento que é sua responsabilidade.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
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, alíneas c) e d).
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.

