ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE
MAIO DE DOIS MIL E QUINZE

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (13/05/2015);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA VELHA:
PEDIDO DE APOIO PARA CONVÍVIO PISCATÓRIO;
b) MOTARDS D’AVIZ: APOIO PARA A INICIATIVA “AÇORDA
ALENTEJANA”;
c) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: “ALMOÇO DO DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA 2015”;
d) GUARDA NACIONAL REPUBLICANA/POSTO TERRITORIAL DE AVIS:
POLICIAMENTO CICLO;
e) AdNA: ACORDO DE TRANSAÇÃO;
f) FUNDAÇÃO ABREU CALLADO/CENTRO DE CONVÍVIO E APOIO
SOCIAL ENG.º JOÃO ANTUNES TROPA: PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA AS
MARCHAS POPULARES;
g) ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE ÉVORA: ACAMPAMENTO
NACIONAL DE JOVENS COM PARALISIA CEREBRAL;
h) ESCOLA PROFISSIONAL ABREU CALLADO: PEDIDO DE PARECER
SOBRE CANDIDATURA;
i) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL: CEDÊNCIA DE
CAIAQUES;
4. AJUSTES DIRETOS;
5. DESPESAS;
6. PAGAMENTOS;
7. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
a) MODIFICAÇÃO N.º 9 (ALTERAÇÃO);
b) MODIFICAÇÃO N.º 10 (ALTERAÇÃO);
c) MODIFICAÇÃO N.º 11 (REVISÃO N.º 1);
8. PROPOSTA PARA CAMPANHA DE PROMOÇÃO/”TRAGA O SEU ANIMAL
DE ESTIMAÇÃO SEM CUSTOS”;
9. MUNICÍPIO DE MONFORTE/VISITA GRATUITA AO CIOA E MUSCA;
10. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:

10.1. FEIRA FRANCA DE AVIS 2015/PALCO + TORRES;
10.2. FEIRA FRANCA DE AVIS 2015/SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA;
10.3. FEIRA FRANCA DE AVIS 2015/EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ;
10.4. FEIRA FRANCA DE AVIS 2015/ALUGUER DE STANDS DE EXTERIOR;
10.5. SONOPLASTIA;
11. DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2014;
12. RETIFICAÇÃO DOS PREÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA
NA ÁREA DAS TARIFAS ESPECIAIS - TARIFA SOCIAL (N.º 2 DO ARTIGO 74.º, DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA);
13. FIXAÇÃO DE PENALIZAÇÃO PELA ULTRAPASSAGEM DOS PRAZOS DE
PAGAMENTO (N.º 2 DO ARTIGO 80.º, DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA).
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. Terreno junto ao cemitério
O que é que está a ser feito junto ao cemitério? O terreno foi lavrado. Há terra mais
escura.
O Engenheiro Joaquim Monteiro, por solicitação do Senhor Presidente, informou que
nesse terreno está previsto implantar um espaço arborizado natural. No âmbito de um
Programa, foi oferecido um conjunto de árvores que serão plantadas no local. Prevê-se que,
posteriormente, sejam plantadas outras árvores e que os trabalhos estejam concluídos na
próxima Primavera.
1.1.2. Data da Feira Franca
Está previsto alterar a data da Feira Franca?
O Senhor Presidente referiu que, relativamente à Feira Franca, não se irá registar
quaisquer alterações de datas, estando pois, prevista para os dias 25, 26 e 27 de Julho.
1.1.3. Convite do CLDS +
A propósito de convite que recebeu do CLDS +, relembrou que, desde Janeiro vem
solicitando a presença do Coordenador Técnico, em reunião de Câmara, para
apresentação/análise da atividade desenvolvida, mas, até ao momento, tal não aconteceu.
Considera isso uma falta de respeito, principalmente com o Senhor Presidente da Câmara. O
facto do Coordenador do CLDS + ser Presidente da Assembleia Municipal, não o inibe de estar
presente em reunião da Câmara Municipal. O Coordenador do CLDS + foi eleito, como tal,
pela Câmara Municipal, pelo que, há uma responsabilidade e um dever de informação da
Entidade Coordenadora.
O Senhor Presidente referiu que se irão fazer novos contactos com o Coordenador
Técnico do CLDS + para que esteja presente em próxima reunião de Câmara.
1.2 – Vereador José Ramiro Caldeira
1.2.1. Carta Educativa

Das últimas vezes que o assunto foi abordado, ficou com a sensação de que a Carta
Educativa estava quase finalizada. Em que ponto está?
O Senhor Presidente referiu que nas últimas reuniões do Conselho Municipal de
Educação foram definidas fases para a elaboração da Carta Educativa. Entretanto, houve
alterações a nível legislativo.
1.2.2. Conselho Municipal de Educação
Chamou a atenção para a importância do Conselho Municipal de Educação, tanto a
nível da estratégia educativa que deverá passar pela conciliação de interesses entre as
diferentes entidades empresariais e escolares.
O Senhor Presidente referiu que partilha dessa ideia de articulação, designadamente,
entre escolas e o setor empresarial, de modo a reunir esforços que visem a otimização de
recursos existentes a nível local.
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 vinte e dois de maio de dois
mil e quinze que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias.........................................................................................552.952,60 €
- Fundos de maneio...........................................................................................1.000,00 €
- Em cofre..........................................................................................................5.489,78 €
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Um ofício do Centro Comunitário Santa Margarida de Aldeia Velha solicitando a
oferta de donativo, que pode ser monetário ou outro, como por exemplo, troféus ou material de
pesca, tendo em vista a realização do 13.º convívio piscatório, no dia 4 de julho de 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer taça ou troféu,
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.
b) Uma carta dos Motards d’Aviz - Associação Motociclista do Concelho de Avis
solicitando o seguinte apoio para realizar a iniciativa “Açorda Alentejana”, no próximo dia 31
de maio:
- Autorização para alterar, durante a manhã e a tarde, a circulação automóvel junto à
entrada do Clube Náutico, desviando para uma só faixa de rodagem as entradas e saídas
daquele Complexo;
- Empréstimo de 6 a 8 grades delimitadoras;
- Empréstimo de 10 mesas e respetivos bancos (em madeira);

- Empréstimo de 6 potes para lixo.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios
solicitados, enquadrando-se os mesmos 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) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis informando que os almoços
que irão ser servidos no Dia Mundial da Criança 2015, aos alunos do Pré-Escolar (72), do 1.º
Ciclo (146) e do 2.º Ciclo (74), aos professores do Pré-Escolar (6), do 1.º Ciclo (12) e do 2.º
Ciclo (10) e aos auxiliares do Pré-Escolar/1.º Ciclo (10), do 2.º Ciclo (5) e do Município (45)
perfazem um valor total de 787,12 €.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar os custos dos
almoços servidos no Dia Mundial da Criança 2015.
d) Um ofício da GNR - Guarda Nacional Republicana/Posto Territorial de Avis
comunicando que, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro, irá intensificar e
orientar o patrulhamento para os locais de maior incidência de turistas, bem como, para as vias
mais frequentadas pelos grupos de turistas, em Avis, com o objetivo de prevenir pequenos
furtos, garantir a fluidez do tráfego e informar os turistas. No sentido de modernizar a imagem
da GNR, bem como, do patrulhamento efetuado, surge a iniciativa de criar uma parceria com o
Município de Avis para proporcionar um melhor policiamento de proximidade na zona de ação
do Posto de Avis.
Face ao exposto, solicita ao Município, dentro das suas possibilidades, o financiamento
de quatro bicicletas, para que possa iniciar já no mês de junho o policiamento ciclo, em Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, assim que possível, adquirir
quatro bicicletas para cedência, a título de comodato, ao Posto Territorial de Avis.
e) Um ofício da AdNA - Águas do Norte Alentejano, S.A. informando que a taxa a
aplicar no cálculo dos encargos financeiros considerados no Acordo de Transação (celebrado
em 27 de dezembro de 2013) passará a ser de 4,75%, e que esta redução terá efeitos a partir de
maio do corrente ano.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
f) Uma comunicação da Fundação Abreu Callado/Centro de Convívio e Apoio Social
Eng.º João Antunes Tropa solicitando o apoio da Assistente de Ação Educativa, Dália
Rasquete, para a realização da coreografia/ensaios das marchas populares 2015, nos dias 27 e
28 de maio e 3, 4 e 9 de junho. Solicitam ainda, a cedência do Pavilhão Multiusos de Benavila
para a realização dos ensaios nas datas acima referidas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a Assistente de
Ação Educativa, Dália Rasquete, bem como, ceder o Pavilhão Multiusos de Benavila, para a
realização dos ensaios das marchas populares.
g) Um ofício da APCE - Associação de Paralisia Cerebral de Évora informando que
pretende realizar o XXVII acampamento nacional de jovens com paralisia cerebral, em Avis,
no Parque de Campismo, na semana de 7 a 13 de setembro de 2015, para um número estimado
de participantes entre 100 a 130.

Para tal, gostariam de contar com o apoio do Município nos seguintes aspetos:
- Reservar espaço e solicitar o melhor orçamento para a estadia;
- Disponibilização do salão de jogos nas noites de 7, 9 e 10 de setembro, bem como, o
empréstimo de sistema de som, de tela e de projetor de vídeo;
- Acesso à piscina municipal, nos dias 9 e 12 de setembro;
- Cedência de toldos;
- Apoio de técnicos da área do desporto, no dia 10 de setembro, para proporcionar
passeio de barco e gaivota;
- Organização de visita guiada ao Centro Histórico de Avis, no dia 12 de Setembro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios
solicitados, à exceção de toldos (o Município não possui estruturas de sombreamento), sendo
que as estadias terão um desconto de 30%, enquadrando-se os apoios a conceder no disposto na
alínea u), do artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de
doze de setembro
h) Uma comunicação da Escola Profissional Abreu Callado informando que decidiu
apresentar nova candidatura para o triénio 2015/2018 aos cursos profissionais de Técnico de
Turismo Ambiental e Rural e Animador Sociocultural (nível IV). Solicitam a emissão de
parecer sobre a importância destas áreas de formação no Norte Alentejano, que contemple uma
Declaração de Intenção com a disponibilidade para o recebimento de alunos estagiários, em
condições a protocolar futuramente. Relembram que colaborações futuras, no âmbito da
Formação em Contexto de Trabalho, não terão qualquer encargo financeiro para o Município.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a resposta de que o
Município entende ser importante para a região a formação a ministrar através dos cursos
profissionais acima referidos, e que está disponível para celebrar parceria para o recebimento
de estagiários, bem como, outro tipo de colaboração do interesse das partes.
O Senhor Vereador Rui Henriques não participou nesta deliberação por se ter declarado
legalmente impedido de o fazer.
i) Uma carta do Agrupamento de Escolas de Alandroal solicitando a cedência de
caiaques para uma atividade de canoagem, a realizar no dia 28 de maio de 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência dos
caiaques, 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.
4 – AJUSTES DIRETOS
O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes diretos:
4.1 – AJUSTES DIRETOS
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 atual redação:
- P.º N.º 20/2015 – Elaboração de projeto das Infraestruturas Elétricas e
Telecomunicações para o edifício da Casa do Prior Mor e Hospedarias;
- P.º N.º 21/2015 – Anulado;
- P.º N.º 22/2015 – Aquisição de 1 viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos;
- P.º N.º 23/2015 – Revisão geral das instalações elétricas e quadros de comando da
central elevatória de esgotos do Clube Náutico;
- P.º N.º 24/2015 – Até 450 refeições - Feira Franca 2015;

- P.º N.º 25/2015 – Locação de fotocopiadores multifunções;
- P.º N.º 26/2015 – Aquisição de material informático.
4.2 – AJUSTES DIRETOS - 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 atual redação:
- P.º N.º 58/2015 – Revisão da varredoura;
- P.º N.º 59/2015 – Aquisição de material de limpeza;
- P.º N.º 60/2015 – Serviço de vigilância - Feira Medieval;
- P.º N.º 61/2015 – Aquisição de produtos para a piscina;
- P.º N.º 62/2015 – 7 ligações eventuais - Feira Franca 2015;
- P.º N.º 63/2015 – Serviço de patrulhamento - Feira Franca 2015;
- P.º N.º 64/2015 – Aquisição de 400 pendões e 100 ripas - Feira Franca 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
5 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 198.621,63 €
(cento e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e um euros e sessenta e três cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 248.742,07
€ (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois euros e sete cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
a) Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais:
- Modificação número nove, alteração ao orçamento da despesa número nove, no valor
de 21.000,00 € (vinte e um mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações;
- Modificação número nove, alteração ao plano de atividades municipais número oito,
no valor de 15.400,00 € (quinze mil e quatrocentos euros) nas inscrições/reforços e no valor de
7.000,00 € (sete mil euros) nas diminuições/anulações;
- Modificação número dez, alteração ao orçamento da despesa número dez, no valor de
63.132,00 € (sessenta e três mil, cento e trinta e dois euros) nas inscrições/reforços e nas
diminuições/anulações;
- Modificação número dez, alteração ao plano plurianual de investimentos número
quatro, no valor de 63.132,00 € (sessenta e três mil, cento e trinta e dois euros) nas
inscrições/reforços e nas diminuições/anulações.
b) Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para a seguinte revisão:
- Modificação número onze, revisão ao orçamento da receita número um, no valor de
35.000,00 € (trinta e cinco mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a aprovação da
revisão apresentada e remeter a mesma à próxima sessão da Assembleia Municipal, também
para efeitos de ratificação.

8 – PROPOSTA PARA CAMPANHA DE PROMOÇÃO/”TRAGA O SEU ANIMAL
DE ESTIMAÇÃO SEM CUSTOS”
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta da Técnico de Turismo, Manuela Espinho,
para que se efetue uma campanha “Traga o seu animal de estimação sem custos”, direcionada
para utentes do Parque de Campismo, a saber:
- Durante a época alta, não cobrar aos utentes o valor estabelecido em preçário para os
animais, em campismo e/ou caravanismo, desde que cumpram o regulamento em vigor;
- Realizar iniciativas que visem a promoção turística da campanha: divulgação no sítio
e Facebook do Município de Avis e Facebook do Parque de Campismo, nota de imprensa,
envio de mail list e flyers.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada, no âmbito da dita campanha.
9 – MUNICÍPIO DE MONFORTE/VISITA GRATUITA AO CIOA E MUSCA
Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente informação da Técnico Superior,
Paula Freire, comunicando que o Município de Monforte solicitou ao Município de Avis uma
visita guiada ao CIOA e MUSCA, seguida de um ateliê, no âmbito da atividade “As férias com
ritmo”. O grupo será composto por 20 a 30 crianças, com idades entre os 6 e os 10 anos,
acompanhadas por monitores.
É proposto que a visita fique marcada para dia 1 de julho e que não sejam cobradas as
entradas nos espaços expositivos aos monitores.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
10 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:
10.1 – FEIRA FRANCA DE AVIS 2015/PALCO + TORRES
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que fosse emitido, pela Câmara,
parecer favorável, nos termos da Lei (artigo 75.º da Lei do O.E. para 2015 - Lei n.º 82-B/2014,
de 31 de dezembro e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho), para
a contratação em regime de prestação de serviços - tarefa, tendo em vista o aluguer de palco, de
torres, de camarins, de WC e de barreiras antipânico, para a Feira Franca de Avis 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
10.2 – FEIRA FRANCA DE AVIS 2015/SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que fosse emitido, pela Câmara,
parecer favorável, nos termos da Lei (artigo 75.º da Lei do O.E. para 2015 - Lei n.º 82-B/2014,
de 31 de dezembro e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho), para
a contratação em regime de prestação de serviços - tarefa, tendo em vista o serviço de
vigilância para a Feira Franca de Avis 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
10.3 – FEIRA FRANCA DE AVIS 2015/EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que fosse emitido, pela Câmara,
parecer favorável, nos termos da Lei (artigo 75.º da Lei do O.E. para 2015 - Lei n.º 82-B/2014,
de 31 de dezembro e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho), para
a contratação em regime de prestação de serviços - tarefa, tendo em vista o aluguer de
equipamentos de som e luz para a Feira Franca 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
10.4 – FEIRA FRANCA DE AVIS 2015/ALUGUER DE STANDS DE EXTERIOR
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que fosse emitido, pela Câmara,
parecer favorável, nos termos da Lei (artigo 75.º da Lei do O.E. para 2015 - Lei n.º 82-B/2014,
de 31 de dezembro e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho), para
a contratação em regime de prestação de serviços - tarefa, tendo em vista o aluguer de stands de
exterior, de móvel de apoio, de pavimento com estrados de madeira e de bancos de jardim, para
a Feira Franca 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
10.5 – SONOPLASTIA
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que fosse emitido, pela Câmara,
parecer favorável, nos termos da Lei (artigo 75.º da Lei do O.E. para 2015 - Lei n.º 82-B/2014,
de 31 de dezembro e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho), para
a contratação em regime de prestação de serviços - tarefa, tendo em vista o aluguer de
equipamento de som/luz para os eventos/atividades realizados pelo Município.
Pelo Senhor Presidente foi, também, presente proposta para ratificar a contratação em
regime de prestação de serviços - tarefa, tendo em vista o aluguer de equipamento de som/luz
para as comemorações de Carnaval, em virtude de não ter sido emitido o parecer prévio
favorável legalmente exigido (artigo 75.º da Lei do O.E. para 2015 - Lei n.º 82-B/2014, de 31
de dezembro e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas
apresentadas pelo Senhor Presidente.
11 – DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2014
Na sequência de alterações efetuadas aos documentos da Prestação de Contas do ano de
2014, o Senhor Vereador Rui Henriques solicitou a sua inclusão na ordem do dia para proceder
à assinatura da versão final.
O Senhor Vereador Rui Henriques perguntou o seguinte: As Contas aprovadas pela
Câmara Municipal foram diferentes das apreciadas na Assembleia Municipal? Depois da sua
apreciação pelo Órgão deliberativo, foram feitas alterações? É possível fazer alterações às
Contas sem serem, outra vez, presentes na Assembleia Municipal? Após a votação na
Assembleia Municipal, a Prestação de Contas foi enviada para o Tribunal de Contas?
Por solicitação do Senhor Presidente, a Técnico Superior, Dolores Brazão, esclareceu
que as alterações aos documentos da Prestação de Contas foram efetuadas entre a reunião da
Câmara Municipal e a sessão da Assembleia Municipal (dia 27 de Abril) e que as correções
feitas na sequência da reunião do dia 30 de Abril (Assembleia Municipal) estão relacionadas
com alterações decorrentes da utilização do programa Excel derivadas da declaração de voto

do Partido Socialista. Sublinhou que não houve quaisquer alterações efetuadas aos documentos
da Prestação de Contas do ano de 2014.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Senhores
Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, ratificar as correções efetuadas aos
documentos da Prestação de Contas na sessão de Abril da Assembleia Municipal.
Os Senhores Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, apresentaram a
seguinte declaração de voto: “Entendemos que os eleitos do PS prestaram um serviço público
relevante pois, para além das considerações de ordem política, as nossas considerações
serviram de alerta e de base para as correções efetuadas às contas aprovadas em reunião da
Câmara Municipal.”
12 – RETIFICAÇÃO DOS PREÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE
ÁGUA NA ÁREA DAS TARIFAS ESPECIAIS - TARIFA SOCIAL (N.º 2 DO ARTIGO 74.º,
DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)
O Senhor Presidente propôs que este ponto da ordem do dia fosse discutido em próxima
reunião, em virtude das correções a efetuar não se limitarem à norma em título.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
13 – FIXAÇÃO DE PENALIZAÇÃO PELA ULTRAPASSAGEM DOS PRAZOS DE
PAGAMENTO (N.º 2 DO ARTIGO 80.º, DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA)
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para fixar em 7,50 € (sete euros e
cinquenta cêntimos) a penalização prevista no n.º 2 do artigo 80.º, do Regulamento Municipal
de Abastecimento de Água, a qual será aplicada aos utilizadores que venham a proceder ao
pagamento das faturas para além do prazo fixado nas mesmas, valor fixado com base nos
custos d e envio da correspondência, via CTT.
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 ata: B)3, alíneas b), c) e f); B)8 e B)10.
E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
eram dezassete horas, de tudo para constar se lavrou a presente ata.
E eu,
, Chefe de Divisão Municipal 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 três de Outubro de dois mil e treze, a lavrei, subscrevo e assino.

