
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA OITO DE JUNHO DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS     

 

  

 

Aos oito dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezasseis, 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 Vice-Presidente, António Luís Marques, 

e com a presença dos Senhores Vereadores, Rui Manuel Varela Barrento Henriques, Manuel 

João Casaca Ribeiro 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 (25/05/2016); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) CCDTCMA: PEDIDO DE SUBSÍDIO; 

    b) CCDTCMA: PEDIDO DE PRÉMIO; 

    c) ASSOCIAÇÃO DE REMO DE SETÚBAL: VIII TROFEU MESTRE DE AVIS; 

    d) ASSOCIAÇÃO DE REMO DE SETÚBAL: X TROFEU MESTRE DE AVIS; 

    e) CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA VELHA: 

PEDIDO DE DONATIVO; 

    f) ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE PORTALEGRE: 

COLHEITA DE SANGUE; 

    g) JORGE NUNES: CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE BENAVILA; 

    h) ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE “O CRUZEIRO”: PEDIDO DE APOIO; 

    i) CENTRO CULTURAL DE FIGUEIRA E BARROS: PEDIDO DE APOIO; 

    j) ANMP: GRUPO TÉCNICO PARA A DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A 

AVALIAÇÃO DA REORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DAS FREGUESIAS; 

    k) EPAC: PROTOCOLOS DE ESTÁGIO; 

    l) SANDRA FERREIRA: CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE 

BENAVILA; 

    m) COMARCA DE PORTALEGRE/FRONTEIRA - PROCURADORIA DA 

INSTÂNCIA LOCAL: CRIME DE FURTO/CRIME DE DANO; 

    n) IMÓVEL N.º 10 DO BAIRRO DA ESTRADA DO CLUBE NÁUTICO; 

4. AJUSTES DIRETOS; 

5. DESPESAS;  

6. PAGAMENTOS; 

      7. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

          a) MODIFICAÇÃO N.º 10; 

      8. EMPREITADAS DE “REMODELAÇÃO DOS VÃOS DO EDIFÍCIO DO PAÇO 

DOS MESTRES E ESPAÇOS CONTÍGUOS” E DE “INSTALAÇÃO DO CENTRO 

INTERPRETATIVO DE AVIS E OBRAS COMPLEMENTARES - 1.ª FASE”/CONTAS 

FINAIS;  

     9. PROJETO FÉRIAS EM MOVIMENTO. 

 



     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 – FALTA JUSTIFICADA 

Faltou a esta reunião o Senhor Presidente, Nuno Paulo Augusto da Silva, devido ao 

falecimento de familiar. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – QUESTÕES DIVERSAS 

2.1 – Vereador Rui Henriques    

2.1.1. Vegetação alta e densa/Município de Avis              

Nalguns locais, as ervas estão com uma altura e uma densidade muito grandes, tornando-

se difícil visualizar os sinais de trânsito. Há espaço no calendário para o Município fazer uma 

intervenção nos locais que não estão em condições? 

O Diretor de Departamento Municipal, Joaquim Monteiro, por solicitação do Senhor 

Vice-Presidente, referiu que é muito difícil manter as bermas das estradas limpas, devido ao 

equipamento existente, tendo, depois, informado quais os locais que estão a ser intervencionados. 

2.1.2. Vegetação alta e densa/Infraestruturas de Portugal              

O Município deveria exigir da Infraestruturas de Portugal uma intervenção nas estradas 

da área da sua competência que têm vegetação alta e densa. 

O Senhor Vice-Presidente concordou em solicitar à Infraestruturas de Portugal a limpeza 

das bermas das estradas da sua competência. 

 

 

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 três de Junho de dois mil e 

dezasseis que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.245.301,23€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 4.850,00€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 646,98€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA 

A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e 

de ser presente à reunião:  

 

a) Uma carta do CCDTCMA - Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Avis solicitando a atribuição de um subsídio no valor de 2.250,00€ (dois 



mil, duzentos e cinquenta euros), referente à realização das seguintes atividades: presépio de 

Natal, cartões de Natal, ludo-acampamento, Escola de Windsurf e Feira do Livro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor 

solicitado, enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea p), do número um, do artigo trigésimo 

terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro. 

 

 

b) Uma carta do CCDTCMA - Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Avis solicitando a colaboração do Município através da oferta de taças, 

trofeus, ou outra lembrança, para levar a efeito o XVIII convívio de pesca desportiva 

interautarquias, a realizar no dia 23 de Julho de 2016, na Albufeira do Maranhão, em Avis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer uma taça, 

enquadrando-se este apoio no disposto na alínea p), do número um, do artigo trigésimo terceiro, 

da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro. 

 

 

c) O Senhor Vereador Manuel Ribeiro propôs que este ponto fosse retirado da Ordem do 

Dia, sendo o assunto discutido na alínea d), B)3. 

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

pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro. 

 

 

d) Uma carta da ARS - Associação de Remo de Setúbal solicitando a atribuição de 

subsídio no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) para a realização do X Trofeu Mestre 

de Avis, nos próximos dias 18 e 19 de Junho. 

O Senhor Vereador Manuel Ribeiro informou que, aquando da realização do VIII Trofeu 

Mestre de Avis, no ano de 2014, a Associação de Remo de Setúbal não enviou atempadamente 

pedido a solicitar apoio monetário, tendo o mesmo sido remetido nesta data, pelo que, propôs, a 

atribuição de um subsídio no valor de 3.500,00€.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor 

de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros), disponibilizando, de imediato 2.000,00€ (dois mil 

euros), e, no final do mês de Agosto, 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), enquadrando-se o 

mesmo no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, da Lei número 

setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro. 

 

 

e) Um ofício do Centro Comunitário Santa Margarida de Aldeia Velha solicitando a 

oferta de donativo, monetário ou outro, como por exemplo, trofeus ou material de pesca, para a 

realização do 14.º convívio piscatório, no dia 02 de Julho de 2016, na Albufeira do Maranhão. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer um trofeu, 

enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, 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. 

 

 

f) Um ofício da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Portalegre solicitando 

que o Município informe se concorda com a data de 25 de Junho de 2016 para realizar a colheita 

de sangue, em Avis. 



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a Associação que 

não existe inconveniente na data proposta para a realização da colheita de sangue, em Avis, bem 

como, conceder o apoio habitual (oferta do almoço) mediante a atribuição de subsídio, a definir 

em posterior reunião. 

 

 

g) Uma comunicação de Jorge Nunes solicitando a cedência do Pavilhão Multiusos de 

Benavila, nos dias 27 e 28 de Maio de 2016, para realização da festa de aniversário da filha. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do 

Pavilhão Multiusos de Benavila, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número 

um, do artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze 

de Setembro. 

 

 

h) Um ofício da Associação de Juventude “O Cruzeiro” solicitando o seguinte apoio 

tendo em vista a realização das Festas de Verão, nos dias 15 e 16 de Julho de 2016, em Valongo: 

- Cedência de palco, transporte e pessoal para montagem e desmontagem do mesmo; 

- Cedência de 4 barracas, transporte e pessoal para montagem e desmontagem das 

mesmas; 

- Cedência de eletricista para montagem de iluminação (baixada); 

- Cedência de 3 contentores para o lixo; 

- Cedência de 10 grades delimitadoras de segurança; 

- Cedência de transporte para mesas; 

- Cedência de transporte para a fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios 

solicitados, de acordo com as disponibilidades do Município, enquadrando-se os mesmos no 

disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, 

barra, dois mil e treze, de doze de Setembro. 

 

 

i) Uma carta do Centro Cultural de Figueira e Barros solicitando uma oferta monetária 

ou outra (palco grande, 2 stands, baixada e eletricista, cartazes), tendo em vista a realização das 

Festas de Verão, nos dias 24, 25 e 26 de Junho de 2016, em Figueira e Barros. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios materiais 

solicitados, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo 

trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro. 

 

 

j) Uma comunicação da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 

informando que o Governo criou um Grupo Técnico para a definição de critérios para a avaliação 

da reorganização do território das freguesias, do qual participa. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

  k) Um ofício da EPAC - Escola Profissional Abreu Callado enviando os Protocolos de 

Estágio referentes aos formandos Flávio Pires e José Bento. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Protocolos. 



O Senhor Vereador Rui Henriques não participou nesta deliberação por se ter declarado 

legalmente impedido de o fazer. 

 

  

l) Uma carta de Sandra Cristina Mendes Ferreira (Finalistas de Avis 2015/2016) 

solicitando a cedência do Pavilhão Multiusos de Benavila, entre os dias 01 e 05 de Junho de 

2016, para organização do espaço e realização do baile de finalistas, bem como um palco e 400 

pulseiras. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do 

Pavilhão Multiusos de Benavila, bem como ratificar a cedência do apoio solicitado, 

enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, 

da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro. 

 

 

m) Um ofício da Comarca de Portalegre/Fronteira - Procuradoria da Instância Local 

comunicando ao Município de Avis, na qualidade de ofendido, de que foi proferido despacho de 

arquivamento no Inquérito (P.º 140/15.1GAAVS - tentativa para retirar 450 metros de cabo de 

alumínio LSVAV no edifício da ex-União das Cooperativas, em Avis), originado numa queixa 

apresentada contra desconhecidos.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

n) Uma carta de Vânia Cristina Mansinho Nunes propondo-se à aquisição da habitação 

situada no Bairro da Estrada do Clube Náutico, n.º 10, em Avis, pela quantia de 36.500,00€. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, vender o imóvel a Vânia 

Cristina Mansinho Nunes, o qual se encontra inscrito na matriz predial urbana da Freguesia de 

Avis, sob o artigo 1019, pelo valor de 36.500,00€ (trinta e seis mil e quinhentos euros).   

 

 

 4 – AJUSTES DIRETOS  

      O Senhor Vice-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 25/2016 – João Carlos Castro Milheiras - Até 450 jantares – Feira Franca; 

- P.º N.º 26/2016 – Coolaudio, Lda. - Aluguer de equipamentos de som e geradores – 

Feira Franca 2016; 

- P.º N.º 27/2016 – Coolaudio, Lda. - Aluguer de equipamentos – Feira Franca 2016; 

- P.º N.º 28/2016 – Diego Miranda Unipessoal, Lda. - Contratação dos artistas – Diego 

Miranda e Wao; 

- P.º N.º 29/2016 – E.P.A., Lda. - Contratação de artistas para a Feira Franca 2016; 

- P.º N.º 30/2016 – Multiscala - Serviços de limpeza e manutenção das instalações 

municipais; 

- P.º N.º 31/2016 – Spormex - Soc. Portuguesa de Montagem de Exposições, S.A. - 

Aluguer de stands – Feira Franca 2016; 

- P.º N.º 32/2016 – VML - Vítor Manuel Lopes - Aquisição de 11 portas e 10 janelas; 

- P.º N.º 33/2016 – Arko Security, Lda. - Serviço de vigilância – Feira Franca 2016. 

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 112/2016 – Caixa Geral de Depósitos - Aquisição de 3 livros de cheques; 

- P.º N.º 113/2016 – Caixa Geral de Depósitos - 1 cartão multibanco; 

- P.º N.º 114/2016 – Crómia Comunicação, Lda. - Bandeiras em formato triangular; 

- P.º N.º 115/2016 – Gonçalo Neves Unipessoal, Lda. - Aluguer de insufláveis; 

- P.º N.º 116/2016 – Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda. - Aquisição de 

motor da ventoinha para a varredora; 

- P.º N.º 117/2016 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda - Publicação de anúncio; 

- P.º N.º 118/2016 – Electro Carraminho, Lda. - Reparação do ar condicionado do 

autocarro Volvo, de matrícula 92-87-SI; 

- P.º N.º 119/2016 – José Manuel Chambel - Tintas; 

- P.º N.º 120/2016 – D. Costa - Peças; 

- P.º N.º 121/2016 – Associação dos Trabalhadores da Administração Local - 2 inscrições 

na ação de formação “Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública” – 

Lucília Silva e Dolores Brazão; 

- P.º N.º 122/2016 – Maxifardas - Vestuário de proteção individual; 

- P.º N.º 123/2016 – Crédito Agrícola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, 

S.A. - Seguro de responsabilidade civil – Feira Franca 2016; 

- P.º N.º 124/2016 – Cabena - Cabinas de Benavente, Lda. - Aquisição de peças para o 

limpa bermas; 

- P.º N.º 125/2016 – L.M.Sor - Comércio de Peças, Lda. - Aquisição de 1 jogo de calços 

de travão para a viatura Toyota Hilux, de matrícula 77-JS-32; 

- P.º N.º 126/2016 – EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. - 7 ligações 

eventuais. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.   

 

 

5 – DESPESAS 

O Senhor Vice-Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 

189.060,67€ (cento e oitenta e nove mil, sessenta euros e sessenta e sete cêntimos).   

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – PAGAMENTOS 

O Senhor Vice-Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 

396.732,27€ (trezentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e dois euros e vinte e sete 

cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 7 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

      Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 

- Modificação número dez, alteração ao orçamento da despesa número oito, no valor de 

120.000,00€ (cento e vinte mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número dez, alteração ao plano plurianual de investimentos número 

quatro, no valor de 143.800,00€ (cento e quarenta e três mil e oitocentos euros) nas 

inscrições/reforços e no valor de 35.400,00€ (trinta e cinco mil e quatrocentos euros) nas 

diminuições/anulações. 

- Modificação número dez, alteração ao plano de atividades municipais número oito, no 

valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) nas inscrições/reforços e no valor de 28.000,00€ (vinte e 



oito mil euros) nas diminuições/anulações. 

 

 

8 – EMPREITADAS DE “REMODELAÇÃO DOS VÃOS DO EDIFÍCIO DO PAÇO 

DOS MESTRES E ESPAÇOS CONTÍGUOS” E DE “INSTALAÇÃO DO CENTRO 

INTERPRETATIVO DE AVIS E OBRAS COMPLEMENTARES - 1.ª FASE”/CONTAS 

FINAIS    

Pelo Senhor Vice-Presidente foram presentes documentos com as contas finais das 

empreitadas de “Remodelação dos Vãos do Edifício do Paço dos Mestres e Espaços Contíguos” 

e de “Instalação do Centro Interpretativo de Avis e Obras Complementares - 1.ª Fase”.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as contas finais das 

empreitadas em causa.  

 

 

 9 – PROJETO FÉRIAS EM MOVIMENTO    

Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente proposta para realizar o projeto Férias 

em Movimento - Praia 2016, no Parque de Campismo da Lagoa de Santo André, na semana de 

27 a 30 de Junho, com um grupo de crianças e jovens entre os 8 e os 13 anos.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, iniciar contactos com o 

Parque de Campismo da Lagoa de Santo André para realização do projeto Férias em Movimento 

- Praia 2016. 

 

 

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 d), f) e n); e B)8.  

 

 

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião, 

eram dezasseis horas, de tudo para constar se lavrou a presente ata.  

  

 

E eu,                                                          , Coordenador Técnico, em mobilidade interna, 

inter-categorias, exercendo atividade na Divisão de Administração Geral do Município de Avis, 

para o efeito designado por despacho do Senhor Presidente da Câmara datado do dia dois de 

Junho de dois mil e dezasseis, a lavrei, subscrevo e assino.      
 


