
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA NOVE DE MARÇO DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS     

 

  

 

Aos nove dias do mês de Março 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 Presidente, Nuno Paulo Augusto da 

Silva, e com a presença dos Senhores Vereadores, Manuel João Casaca Ribeiro, António Luís 

Marques, José Ramiro da Silva Caldeira e Maria Clara dos Santos Guerra, em substituição do 

Senhor Vereador Rui Manuel Varela Barrento Henriques, 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 (24/02/2016); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) PRESIDENTE DA CÂMARA: FÉRIAS; 

    b) ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE PORTALEGRE: 

PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO; 

    c) PCP/COMISSÃO CONCELHIA DE AVIS: CEDÊNCIA DAS SALAS 

LATERAIS DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE BENAVILA; 

    d) PCP/ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE PORTALEGRE: CEDÊNCIA DO 

AUDITÓRIO MUNICIPAL; 

    e) SOCIEDADE RECREATIVA BENAVILENSE: CEDÊNCIA DO PAVILHÃO 

MULTIUSOS DE BENAVILA; 

    f) APEEECA: APOIO PARA A V GALA DE DANÇA; 

    g) EPAC: CEDÊNCIA DE PALCO/JORNADAS CULTURAIS; 

    h) ASRPICA: CEDÊNCIA DE SOM; 

    i) ASRPICA: UTILIZAÇÃO DO HANGAR DO CLUBE NÁUTICO; 

    j) ANTÓNIO M. REBORDÃO MONTALVO: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL/RENOVAÇÃO DE ASSINATURA; 

    k) FUNDAÇÃO PROFESSOR FERNANDO DE PÁDUA: OBRA “CINDI-

LIFE”/DONATIVO; 

    l) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO: MUSEU DO 

CAMPO ALENTEJANO/VISITA; 

    m) ESCOLA EB 2,3 MESTRE DE AVIS: FEIRA DOS PRODUTOS/SOPAS; 

    n) ANTÓNIO LEONARDO PALHINHAS CALDEIRA: ALMOÇO ANUAL 

BTM2/MOÇAMBIQUE 1970-1975; 

    o) TRIBUNAL DE CONTAS: HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS RELATIVAS 

AOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013/RECOMENDAÇÕES;   

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. OBRAS/TERMO DE ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA 

            - MIGUEL ÂNGELO ROSADO CHAMBEL E OUTRA; 

    4.2. OBRAS/PROJETO DE ARQUITETURA - INDEFERIDO 

            - SOCIEDADE AGRÍCOLA MONTE DA MIGALHA UNIPESSOAL, LDA.; 



    4.3. OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇA DE REDE E RAMAIS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

               - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ERVEDAL E FIGUEIRA E BARROS, 

CRL; 

    4.4. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

            - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 21 DE FEVEREIRO, CRL; 

            - INÊS FILIPE PEREIRA DA FONSECA, 

            - IDALINDA NUNES ROSA VARANDA;  

5. AJUSTES DIRETOS; 

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. PEDIDO DE SELAGEM DE ELEVADOR/FUTURÉVORA, CONDOMÍNIOS E 

LIMPEZA ESPECIALIZADA; 

      9. PROTOCOLO COM A SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES; 

    10. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ANOS 2012 E 2013/RETIFICAÇÃO DOS 

MAPAS DE CONTAS DE ORDEM; 

    11. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

          11.1. PALESTRA/FEIRA DO LIVRO 2016; 

          11.2. FEIRA MEDIEVAL/FEIRA FRANCA; 

          11.3. ESPETÁCULO/COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE ABRIL; 

          11.4. ANIMAÇÃO MUSICAL/FERIADO MUNICIPAL - 2.ª FEIRA DE PÁSCOA; 

     12. REMODELAÇÃO DO EQUPAMENTO POLIVALENTE DE AVIS/REPARAÇÃO 

DE ANOMALIAS. 

                 

     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 Vereador Rui Manuel Varela Barrento Henriques, tendo 

sido substituído por Maria Clara dos Santos Guerra, face ao impedimento de Maria de Lurdes 

França Deodato, candidata que se encontra a seguir ao último Vereador eleito na lista do Partido 

Socialista. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – QUESTÕES DIVERSAS 

2.1 – Maria Clara Guerra (em substituição do Vereador Rui Henriques)    

2.1.1. Candeeiro na EN 244              

Não estará em perigo de cair um candeeiro na EN 244? 

O Senhor Presidente informou que o candeeiro em causa fica junto às bombas de gasolina 

do Bairro do Serradão, tendo sido danificado por um camião. Segundo informação do DOUSU, 

a estrutura não apresenta perigo e vai ser reparado pela empresa que fez a empreitada.  

2.1.2. Ervedal/Casões              

Em Ervedal, quando chove, há muita lama junto aos casões. Há perspetivas para resolver 

este problema? 



O Senhor Presidente informou que está previsto fazer a asfaltagem desse terreno, no 

corrente ano de 2016.  

 

 

B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR   

      A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção de Maria Clara dos Santos Guerra, 

em substituição do Senhor Vereador Rui Manuel Varela Barrento Henriques, por não ter estado 

presente na reunião em causa, aprovar a ata da reunião anterior. 

 

 

2 – RESUMO DIÁRIO 

            Foi presente, para conhecimento, o resumo diário do dia quatro de Março de dois mil e 

dezasseis que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................... 407.297,54€ 

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

- Em cofre .............................................................................................................. 670,97€ 

 

 

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 Presidente, Nuno Paulo Augusto da Silva, informando que no 

período de 29 de Março a 01 de Abril de 2016 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 16 de Janeiro do corrente ano, na importância de 258,30€ (duzentos e cinquenta e oito euros 

e trinta cêntimos). 

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

referido, 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. 

 

 

c) Uma carta do PCP/Comissão Concelhia de Avis solicitando a cedência das salas 

laterais do Pavilhão Multiusos de Benavila para realizar um lanche convívio, no dia 06 de Março 

de 2016. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência das salas 

laterais 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. 

 

 

d) Uma carta do PCP/Organização Regional de Portalegre, solicitando a cedência do 

Auditório Municipal, para o dia 7 de Maio do corrente ano, para realização de um Encontro 

Regional.  



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

no dia solicitado, 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. 

 

 

e) Uma carta da Sociedade Recreativa Benavilense solicitando a cedência do Pavilhão 

Multiusos de Benavila, para o dia 19 de Março, para realizar o “1.º Festival de Novos Talentos”. 

Solicitam também, a colocação de tapetes no solo do Pavilhão, a colocação de um palco e a 

instalação de som. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Pavilhão Multiusos, 

no dia pretendido, bem como, conceder os restantes apoios solicitados, enquadrando-se todos, 

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 Manuel Ribeiro não participou nesta deliberação por se ter declarado 

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

f) Um ofício da APEEECA - Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas 

do Concelho de Avis solicitando os seguintes apoios para a V Gala de Dança - colour Spring -, 

a realizar no próximo dia 18 de Março: 

- Cedência do Auditório Municipal (17/03/2016 e 18/03/2016); 

- Serviços gráficos/multimédia. 

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

solicitados, 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. 

O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente 

impedido de o fazer. 

  

 

g) Uma comunicação da EPAC - Escola Profissional Abreu Callado solicitando a 

cedência de palco para as atividades da edição 2016 das Jornadas Culturais. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o palco, 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 ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas 

e Idosos do Concelho de Avis solicitando a cedência de som para uma Assembleia Geral 

Extraordinária, realizada no dia 03 de Março de 2016. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência de som, 

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. 

 

 

i) Um pedido da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas 

e Idosos do Concelho de Avis para utilização das instalações do Hangar do Clube Náutico, no 

dia 31 de Março de 2016, com vista à realização de almoço. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Hangar, no dia 

solicitado. 



j) Uma comunicação de António M. Rebordão Montalvo solicitando a renovação da 

assinatura da Revista de Administração Local, para o ano de 2016, pelo valor anual de 60,00€ 

(sessenta euros).  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à assinatura da 

Revista de Administração Local, no ano de 2016. 

 

 

k) Uma carta da Fundação Professor Fernando de Pádua oferecendo a obra “CINDI-

Life” e solicitando um donativo para fazer face a despesas de conclusão e lançamento da mesma.  

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

de 50,00€ (cinquenta euros), 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. 

 

 

l) Uma comunicação da Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão solicitando uma 

visita, graciosamente, ao Museu do Campo Alentejano, no próximo dia 15 de Julho, com a 

participação máxima de 9 elementos.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder gratuitamente a 

visita solicitada, bem como, oferecer uma visita ao Centro Interpretativo da Ordem de Avis, 

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. 

 

 

m) Uma comunicação da Escola EB 2,3 Mestre de Avis solicitando o empréstimo do 

seguinte material para a Feira dos Produtos/Sopas, que terá lugar no próximo dia 18 de Março: 

bancas de madeira, mesas de madeira e bancos, e stand.   

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

solicitados, 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. 

 

 

n) Uma carta de António Leonardo Palhinhas Caldeira solicitando a colaboração do 

Município, a fim de divulgar a História do Mestre, ante os participantes no almoço anual BTM2 

- Moçambique 1970-1975, a ter lugar no dia 30 de Abril de 2016, em Avis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer aos participantes no 

referido almoço uma visita ao Centro Interpretativo da Ordem de Avis e ao Museu do Campo 

Alentejano, bem como, uma visita guiada à Zona Histórica de Avis, 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) Um ofício da Direção-Geral do Tribunal de Contas remetendo o relatório consolidado 

de verificação interna das contas de gerência do Município de Avis, referentes aos exercícios de 

2012 e 2013, e transmitindo que, sem embargo da homologação das mesmas, devem ser 

observadas as recomendações formuladas.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4 – REQUERIMENTOS 



4.1 – OBRAS/TERMO DE ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA    

O Senhor Presidente informou que foi aceite o pedido de admissão de comunicação 

prévia do projeto de arquitetura dos munícipes abaixo descritos: 

4.1.1. Miguel Ângelo Rosado Chambel e outra, referente à construção de moradia, sita 

na Rua da Nora, n.º 7, Freguesia de Avis - P.º N.º 04/2015 – área com Plano de Pormenor. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.2 – OBRAS/PROJETO DE ARQUITETURA - INDEFERIDO     

O Senhor Presidente informou que foi indeferido o projeto de arquitetura, abaixo 

descrito: 

4.2.1. Sociedade Agrícola Monte da Migalha Unipessoal, Lda., referente à construção de 

moradia, sita no Monte da Migalha - Mogueiras, Freguesia de Avis - P.º N.º 04/2015 – área com 

Plano Diretor Municipal. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.3 – OBRAS/CONCESSÃO DE LICENÇA DE REDE E RAMAIS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS      

O Senhor Presidente informou que foi concedido à Cooperativa Agrícola de Ervedal e 

Figueira e Barros, CRL, autorização para instalação de posto de abastecimento de Combustíveis 

Líquidos, sito no Ferragial dos Enxertos, Freguesia de Ervedal - P.º N.º 01/2015. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.4 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO  

O Senhor Presidente informou que foram concedidas as autorizações de utilização abaixo 

descritas:  

- P.º N.º 19/2015 – Cooperativa de Produção Agrícola 21 de Fevereiro, CRL......Armazéns; 

- P.º N.º 22/2015 – Inês Filipe Pereira da Fonseca…………….……………...….Habitação; 

- P.º N.º 01/2016 – Idalinda Nunes Rosa Varanda……………………………….Habitação. 

 DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 5 – AJUSTES DIRETOS  

      O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes diretos: 

      5.1 – AJUSTES DIRETOS 

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 atual redação:  

- P.º N.º 1/2016 – Riso Ibérica, S.A. - Aquisição de 5 tinteiros para a máquina Riso HC 

5000; 

- P.º N.º 2/2016 – Lufipapel - Aquisição de material de papelaria; 

- P.º N.º 3/2016 – Papelpack, Lda. - Aquisição de sacos para lixo; 

- P.º N.º 4/2016 – Medidata.net, S.A. - Manutenção das aplicações informáticas; 

- P.º N.º 5/2016 – Carmelo & Aldeagas, Lda. - Locação de fotocopiadores multifunções; 

- P.º N.º 6/2016 – JR - Informática de Telmo, Rodrigues - Aquisição de consumíveis de 

informática. 

5.2 – AJUSTES DIRETOS - 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 atual redação:  



- P.º N.º 33/2016 – Universidade de Évora - Inscrição no III Congresso Internacional 

sobre Arqueologia de Transição; 

- P.º N.º 34/2016 – L M Sor Comércio de Peças Auto, Lda. - Aquisição de 1 junta 

homocinética e 1 rolamento de apoio ao veio de transmissão para a viatura Mitsubishi, de 

matrícula 10-DX-94; 

- P.º N.º 35/2016 – Leading, Congress e Association Management – 5 participações no 

Congresso “AMAlentejo”. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

      6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 5.525,04€ 

(cinco mil, quinhentos e vinte e cinco euros e quatro cêntimos).   

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 313.317,10€ 

(trezentos e treze mil, trezentos e dezassete euros e dez cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

  

 8 – PEDIDO DE SELAGEM DE ELEVADOR/FUTURÉVORA, CONDOMÍNIOS E 

LIMPEZA ESPECIALIZADA   

            Pelo Senhor Presidente foi presente proposta do DOUSU - Departamento de Obras, 

Urbanismo e Serviços Urbanos, em face do requerido pela Futurévora, Condomínios e Limpeza 

Especializada, Lda. para a imobilização do elevador sito na Rua da Cantina, n.º 3, em Avis, 

relacionada com a identificação de deficiências que implicam na segurança dos utilizadores. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à selagem do 

elevador instalado no prédio sito na Rua da Cantina, n.º 3, em Avis. 

 

 

 9 – PROTOCOLO COM A SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES        

            Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de Protocolo a estabelecer com a Sociedade 

Portuguesa de Autores (SPA), através do qual, é concedida uma autorização genérica para 

utilização das obras musicais e literário-musicais constantes do repertório da SPA, cuja 

autorização é reportada exclusivamente à execução e exibição dessas obras nos espaços do 

Município, sendo concedido um desconto de 10% relativamente aos valores previstos nas tabelas 

de valores mínimos de execução pública, e a possibilidade de o Município poder apresentar o 

documento junto da Inspeção Geral das Atividades Culturais para obter licença de representação 

para todos os espetáculos que realize. 

           DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, subscrever a proposta de 

Protocolo em causa. 

 

 

 10 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ANOS 2012 E 2013/RETIFICAÇÃO DOS 

MAPAS DE CONTAS DE ORDEM         

 Pelo Senhor Presidente foram presentes, na sequência das recomendações do Tribunal de 

Contas, os Mapas de Contas de Ordem das Gerências de 2012 e 2013, devidamente corrigidos. 



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a correção dos Mapas 

de Contas de Ordem das Gerências de 2012 e 2013. 

 

 

    11 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

           

      11.1 – PALESTRA/FEIRA DO LIVRO 2016  

  Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que fosse emitido, pela Câmara, 

parecer prévio 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 a realização 

de palestra para a Feira do Livro 2016. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente.  

 

 

    11.2 – FEIRA MEDIEVAL/FEIRA FRANCA   

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que fosse emitido, pela Câmara, 

parecer prévio 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 os 

espetáculos para a Feira Medieval e para a Feira Franca. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente.  

 

 

    11.3 – ESPETÁCULO/COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE ABRIL   

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que fosse emitido, pela Câmara, 

parecer prévio 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 

espetáculo para as comemorações do dia 25 de Abril. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente.  

 

 

    11.4 – ANIMAÇÃO MUSICAL/FERIADO MUNICIPAL - 2.ª FEIRA DE PÁSCOA    

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que fosse emitido, pela Câmara, 

parecer prévio 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 a animação 

musical para a 2.ª Feira de Páscoa. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente.  

 

 

12 – REMODELAÇÃO DO EQUPAMENTO POLIVALENTE DE 

AVIS/REPARAÇÃO DE ANOMALIAS          



Pelo Senhor Presidente foi presente ofício da Agrocinco - Construções, S.A. informando 

que, devido a compromissos já assumidos, não lhes foi possível proceder à execução dos 

trabalhos para reparação de anomalias no Equipamento Polivalente de Avis, pelo que, se 

encontram, agora no local, para proceder à resolução de todos os problemas identificados. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada 

na reunião de Câmara do dia 24 de Fevereiro de 2016, na qual foi deliberado proceder às 

necessárias reparações no Equipamento Polivalente de Avis, recorrendo à caução prestada pela 

empresa Agrocinco - Construções, S.A., tendo em atenção que a execução dos trabalhos já está 

em curso. 

 

 

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 e), f) e m); B)11 e B)12.  

 

 

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

eram dezasseis 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.     

 
 

 

 


