
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE 

ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS 

  

       

Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezasseis realizou-se, com 

início às vinte e uma horas, a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Avis com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

 

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. 

 

2 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

 

A) INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (alínea c) do n.º 2 do artigo 

25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro); 

B) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015; 

C) CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO / CANDIDATURA;  

D) CONTRATO DE ALUGUER DE DUPLICADOR / ENCARGOS 

PLURIANUAIS; 

E) SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO / 

PLATAFORMA VORTALGOV; 

F) PEDIDO DE APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELA DO TANQUE DE 

APRENDIZAGEM DE NATAÇÃO PEQUENO DA FREGUESIA DE AVIS. 

 

3 – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. 

                  

  

PRESENÇAS 

 

MEMBROS EFETIVOS: 

Manuel Maria Libério Coelho, Sílvia Susana Lopes Pereira Feliz, José Manuel Ferreira 

Correia, Joaquim Roberto Pereira Grilo, Pedro Miguel Bartolomeu Canhoto, Maria Leonor Maia 

Xavier, Ana Luísa de Almeida Martins Varela, Elvira de Jesus Beira Traquinas da Costa, Rui 

Miguel Delicado Nunes, João Miguel Brazão Martins, Sérgio Manuel Carmelo de Brito, Maria 

Vitória Casqueiro Ramos, António José Lopes Carreiras, Anabela Calhau Pires, Joaquim João 

Piçarra Lageira, Joaquim António Rebelo Nunes, Jorge Martins Cortes Borlinhas e Rui Pedro de 

Sousa Camilo. 

 

 

SUBSTITUIÇÕES: 

Nos termos dos artigos 78.º e 79.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na sua atual 

redação: João Manuel Alcario Rato em substituição do membro Luís Filipe Rosinha Garcia e 

Maria Celeste Pinto Camilo Graça em substituição do membro Tiago José Damião Antunes. 

 

 

FALTAS 

Faltou a esta sessão a membro Maria Gabriela Silveira Ferreira Canavilhas.  

 



REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA 

Em representação da Câmara Municipal de Avis estiveram presentes os Senhores, 

Presidente, Nuno Paulo Augusto da Silva, e Vereadores, Rui Manuel Varela Barrento 

Henriques, Manuel João Casaca Ribeiro, António Luís Marques e José Ramiro da Silva 

Caldeira. 

 

 

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A) ATA DA SESSÃO ANTERIOR  

Foi posta à aprovação a ata da sessão ordinária realizada no dia dezassete de Fevereiro 

de dois mil e dezasseis, a qual foi previamente distribuída a todos os membros. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia deliberou, por maioria de dezanove votos a favor e uma 

abstenção da membro eleita pelo PS, Maria Celeste Pinto Camilo Graça, aprovar a referida ata.  

A abstenção acima referida foi fundamentada no facto desta membro não ter estado 

presente na sessão a que a ata se reporta. 

 

 

B) MOÇÕES 

Pelos eleitos da CDU foram presentes as seguintes propostas de moção: 

 

a) “42.º aniversário da Revolução de Abril, 40.º aniversário da Constituição da República 

e o Poder Local 

Considerando que assinalamos este ano o 42.º aniversário da Revolução de Abril e o 40.º 

aniversário da Constituição da República do Portugal liberto da repressão, censura, prisões e 

tortura dos muitos democratas e patriotas que se bateram pela liberdade e a democracia; 

Considerando que a Revolução de Abril propiciou conquistas políticas, sociais, 

económicas e culturais que a Constituição da República acolheu e foram a fonte para um 

acelerado desenvolvimento do País com uma marcante e galvanizante participação dos 

trabalhadores e das populações; 

Considerando que se cumprem 40 anos do Poder Local Democrático uma das mais 

relevantes conquistas da Revolução de Abril; 

Considerando que a Revolução de Abril e a aprovação da Constituição da República foi 

um dos maiores atos de afirmação de soberania e independência nacionais; 

Considerando que os Valores de Abril permanecem bem fundo no ideário dos 

trabalhadores e do povo português e que a Constituição da República, apesar de ter sido sujeita 

ao longo dos anos às mais diversas provas de desvirtuamento e descaracterização, continua a 

consagrar um conjunto de princípios e normas que constituem elementos bastantes para um 

Portugal de Liberdade, democracia, progresso social e económico, desenvolvimento cultural e 

paz; 

A Assembleia Municipal de Avis, reunida a 27/04/2016, delibera: 

1 - Saudar os valores e conquistas da Revolução de Abril, cujos elementos essenciais 

estão consagrados na Constituição da República Portuguesa e são base para uma política que 

sirva Portugal e os portugueses. 

2 - Saudar o Poder Local Democrático, e todos os homens e mulheres que ao longo de 

40 anos com o seu saber e experiência, contribuíram no nosso concelho para que as nossas 

populações tivessem melhor qualidade de vida.” 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia deliberou, por maioria de dezassete votos a favor, duas 

abstenções dos membros eleitos pelo PS, Rui Miguel Delicado e João Manuel Alcario Rato, e 



um voto contra do membro eleito pelo PPD/PSD, Sérgio Manuel Carmelo de Brito, aprovar a 

moção em epígrafe. 

 

 

b) “Pela reposição das freguesias 

O processo de agregação / extinção de centenas de freguesias, concretizado com a lei n.º 

11-A/2013, inseriu-se num objetivo mais amplo de liquidação do poder local democrático, 

conquista do 25 de Abril, consagrada na Constituição da República Portuguesa. 

A pretexto do memorando de entendimento com a troika e da redução da despesa do 

Estado a extinção / agregação das freguesias - à semelhança do que sucedeu com outros serviços 

públicos - inseriu-se num processo mais amplo de reconfiguração do Estado, redução do 

número de trabalhadores, concentração e centralização de serviços. Tal medida significou a 

eliminação de milhares de eleitos autárquicos, maior afastamento entre eleitos e eleitores, 

maiores dificuldades na resposta aos problemas e anseios das populações, desvirtuamento do 

papel e função das freguesias na organização do poder local, entre outras perdas. 

Ao contrário do que muitas vezes foi repetido, a reforma administrativa territorial 

autárquica não trouxe poupança ao Estado, resultando mesmo em muitas situações em encargos 

acrescidos para as freguesias.  

A reforma administrativa imposta pelo governo, sem consideração da opinião das 

freguesias e das populações, em nada resolveu - antes agravou - os principais problemas com 

que se confrontam as freguesias. Uma verdadeira reforma administrativa só pode ser 

concretizada com a real participação e envolvimento dos eleitos locais e das populações. 

Assim, a Assembleia Municipal de Avis reunida a 27/04/2016 delibera: 

1. Reafirmar a exigência de reposição das freguesias extintas contra a vontade das 

populações e dos respetivos órgãos autárquicos; 

2. Apelar à intervenção dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República no 

sentido de tomarem as medidas legislativas necessárias à reposição de freguesias e que todo o 

processo esteja concluído de forma a assegurar as eleições no ato eleitoral de 2017.” 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia deliberou, por maioria de dezoito votos a favor e dois 

votos contra dos membros eleitos pelo PPD/PSD, Joaquim Roberto Pereira Grilo e Sérgio 

Manuel Carmelo de Brito, aprovar a moção em epígrafe. 

 

    

C) 25 DE ABRIL E MINUTAS  

A membro Ana Luísa Varela interveio sobre o seguinte: 

a) Considerou desrespeitoso o facto de alguns membros da Assembleia Municipal não 

terem sido convidados a participar nas comemorações do 25 de Abril. A participação dos 

membros do PS aconteceu enquanto cidadãos comuns e não na condição de cidadãos eleitos. 

Referiu, ainda, que o 25 de Abril é de todos e não apenas de alguns, daí a importância de ser 

dado um tratamento diferente às forças políticas no seu todo.  

b) Saudou a alteração feita ao formato das minutas dos assuntos a discutir na Assembleia 

Municipal, pois, no espaço da deliberação não é antecipada a eventual aprovação das propostas. 

 

 

D) VEGETAÇÃO E FÉRIAS EM MOVIMENTO  

O membro Rui Nunes solicitou os seguintes esclarecimentos:  

a) Na estrada que faz ligação à Samarra e Casas Altas, a vegetação está cada vez maior. 

A situação deveria ser resolvida.  



O Senhor Presidente da Câmara informou que o ano tem-se mostrado atípico, tendo já 

sido, por mais de duas vezes, realizado ao longo de toda a rede viária municipal, as faixas de 

gestão de combustível, assim como, a densidade excessiva de mato nos perímetros urbanos.  

b) O Município realizou uma colónia de férias na interrupção letiva da Páscoa. Está 

previsto alargar esta iniciativa às férias de Verão?  

O Senhor Presidente da Câmara informou que o projeto Férias em Movimento foi 

realizado em conjunto com a APEEECA. Tendo em conta o feedback dos pais, está analisar-se 

a possibilidade de alargar a iniciativa ao período das férias de Verão. 

 

 

2 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A) INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

De acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

a Assembleia tomou conhecimento da atividade municipal, no período de tempo que decorreu 

entre a última e a presente sessão ordinária da Assembleia, através de informação escrita 

prestada pelo Senhor Presidente da Câmara.  

DELIBERAÇÃO: A Assembleia tomou conhecimento.  

 

 

B) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015  

Pela Câmara Municipal foram presentes os documentos legalmente previstos para a 

Prestação de Contas.  

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi proferida a seguinte declaração verbal:  

“O Relatório de Gestão do ano de 2015 traduz a grande capacidade de concretização, 

pelo Município, do Plano de Atividades e das Opções do Plano aprovados para o ano em causa. 

O Relatório sobre as atividades desenvolvidas, bem como, os resultados económicos de 

2015, refletem o bom desempenho que foi alcançado com um grau de execução de 88,6%. 

A receita continua a depender das transferências do Estado. Como receita própria, o 

Município tem, nomeadamente, a receita proveniente da cobrança da água. Por seu lado, a 

despesa mantém-se, com grandes constrangimentos, pelo custo da água. 

O Município tentou prosseguir uma política de gestão centrada num grande esforço de 

contenção de gastos, em particular ao nível da despesa do Município, tendo sido possível, no 

entanto, assegurar que, no essencial, as atividades previstas e programadas, fossem 

concretizadas. 

Ao nível do investimento, o PPI teve uma taxa de execução de 60%, influenciada pelo 

atraso no arranque do Portugal 2020 e pelo atraso no início de algumas obras, nomeadamente, o 

a empreitada da “Casa do Prior Mor/Hospedarias - Instalação dos Serviços Municipais” pela 

demora do visto do Tribunal de Contas em relação ao empréstimo respetivo.  

A dívida a terceiros diminuiu significativamente em cerca de 1.000.000€ face a 2014. 

O Acordo de Pagamento com a Águas de Lisboa e Vale do Tejo está a ser cumprido na 

íntegra. 

Não há pagamentos em atraso a mais de 90 dias, o que reflete o esforço do Município em 

manter o equilíbrio financeiro. 

O Município manteve uma intervenção significativa de apoio social às IPSS’s, 

assegurando, também, o cumprimento dos compromissos com o movimento associativo, 

Freguesias, bem como, com os agentes culturais, sociais e económicos mais relevantes da vida 

do Concelho.  

Manteve-se a intervenção junto das crianças com espaços lúdicos gratuitos (Ludotecas) 

e a atribuição dos manuais escolares aos alunos do 1.º Ciclo, bem como dos jovens com 



programas como o Jovens em Movimento e o Avis + e o Cartão do Jovem Munícipe, e, ainda 

dos seniores com o Animasénior e a 3.ª Idade em Festa. 

No que respeita ao desporto, os munícipes puderam contar com a disponibilização 

gratuita dos pavilhões gimnodesportivos e de outros equipamentos, como o campo de jogos ou 

o campo de ténis. O Município organizou e apoiou importantes eventos desportivos com forte 

impacto na economia local, nomeadamente ao nível do remo e do BTT.  

A nível do turismo, o Município continuou a participar em eventos nacionais, como é o 

caso da BTL, em Lisboa, assim como com a promoção desportiva e natural da Albufeira do 

Maranhão e a valorização histórica, cultural e natural do Concelho. 

Concretizou-se, a nível cultural, a inauguração da Biblioteca Municipal “José 

Saramago”, que está ao dispor do público e com uma série de iniciativas/atividades, tais como, 

exposições, informática e hora do conto. Foi realizada a Feira Medieval e a Feira Franca, bem 

como espetáculos de música, dança e teatro. 

Na área da educação, foi feita a atribuição das bolsas de estudo aos alunos do ensino 

secundário e superior e o apoio aos alunos que frequentam as escolas do Concelho, 

nomeadamente através da disponibilização diária de transportes escolares e da cedência gratuita 

do autocarro para a realização de visitas de estudo, a continuação do apoio psicopedagógico a 

alunos e famílias ou a disponibilização das refeições escolares. 

De destacar, o notável trabalho da Escola de Música e do respetivo Coro, assim como da 

Escola de Acordeão. 

Na área das obras, foi feita a pavimentação de arruamentos e calçadas, manutenção e 

criação de novos espaços verdes, execução de obras coercivas e conservação de caminhos 

municipais. 

No que respeita ao parque automóvel, o Município adquiriu um carro de resíduos sólidos 

urbanos e dois carros ligeiros. 

Dirigiu a palavra aos trabalhadores do Município pelo seu empenho e desempenho ao 

longo do ano de 2015, fator determinante para que fosse possível alcançar os resultados obtidos 

pelo Município.  

Em relação ao futuro, deixou uma mensagem de alento e incentivo, para se prosseguir 

em frente e resolver os problemas do Município. 

Por último, deixou um agradecimento a todas as instituições, à população e aos atores 

locais - associativos, públicos e privados - pela participação ativa na construção do Concelho de 

Avis.” 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia, após análise e discussão dos documentos, deliberou, 

por maioria de treze votos a favor, e sete abstenções dos membros eleitos pelo PS, Ana Luísa de 

Almeida Martins Varela, Rui Miguel Delicado Nunes, Rui Pedro de Sousa Camilo, João Manuel 

Alcario Rato e Maria Celeste Pinto Camilo Graça e dos membros eleitos pelo PPD/PSD, Joaquim 

Roberto Pereira Grilo e Sérgio Manuel Carmelo de Brito, apreciar favoravelmente os 

documentos da Prestação de Contas do ano de 2015. 

 

 

C) CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO / CANDIDATURA  

 Pela Câmara Municipal foi presente proposta a solicitar autorização para a assunção dos 

encargos plurianuais relativamente a uma candidatura para duas pessoas ao projeto CEI (Contrato 

Emprego-Inserção para desempregados beneficiários do subsídio de desemprego), através do 

IEFP, incluindo as inerentes ao seguro. 

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

apresentada pela Câmara Municipal.  

 

 



D) CONTRATO DE ALUGUER DE DUPLICADOR / ENCARGOS PLURIANUAIS  

 Pela Câmara Municipal foi presente proposta a solicitar autorização para a assunção dos 

encargos plurianuais tendo em vista a realização de contrato de aluguer de duplicador, até 31 de 

Dezembro de 2017. 

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

apresentada pela Câmara Municipal.  

 

 

E) SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO / 

PLATAFORMA VORTALGOV  

Pela Câmara Municipal foi presente proposta a solicitar autorização para a assunção dos 

encargos plurianuais relativamente a serviços de Plataforma Eletrónica de Contratação, pelo 

período de 36 meses. 

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

apresentada pela Câmara Municipal. 

 

 

F) PEDIDO DE APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELA DO TANQUE DE 

APRENDIZAGEM DE NATAÇÃO PEQUENO DA FREGUESIA DE AVIS  

Pela Câmara Municipal foi presente ofício da Freguesia de Avis solicitando apoio no 

montante de 5.000,00€ (cinco mil euros) para fazer face aos encargos com a substituição da tela 

do tanque de aprendizagem pequeno sito no Parque Infantil de Avis. 

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

apresentada pela Câmara Municipal, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea j), do 

número um, do artigo vigésimo quinto, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de 

doze de Setembro, inserido no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das populações. 

A membro Anabela Calhau Pires não participou nesta deliberação por se ter declarado 

legalmente impedida de o fazer. 

 

 

G) OUTROS ASSUNTOS 

O Senhor Presidente da Assembleia propôs que, ao abrigo do n.º 2, do artigo 50.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de Setembro, fosse discutido o assunto a seguir indicado, tendo sido 

deliberado, por unanimidade, a sua inclusão na ordem do dia:   

 

 a) CONTRATO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT - EA / ENCARGOS 

PLURIANUAIS 

 Pela Câmara Municipal foi presente proposta a solicitar autorização para a assunção dos 

encargos plurianuais, tendo em vista a renovação do contrato de Licenciamento Microsoft - EA, 

por um período de 3 anos. 

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

apresentada pela Câmara Municipal.  

 

 

3 – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve intervenção do público nesta sessão.  

 

 

4 – APROVAÇÃO EM MINUTA 



      Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta, os seguintes pontos desta ata: 2, 

alíneas C); D); E); F) e G). 

 

 

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

sessão, eram vinte e duas horas e trinta minutos, de tudo para constar se lavrou a presente ata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


