
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA NOVE DE SETEMBRO 

DE DOIS MIL E QUINZE     

 

  

 

Aos nove dias do mês de setembro 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 (12/08/2015); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) VEREADOR ANTÓNIO LUÍS MARQUES: FÉRIAS;  

    b) VEREADOR MANUEL RIBEIRO: FÉRIAS; 

    c) QUERCUS/NÚCLEO REGIONAL DE PORTALEGRE: PEDIDO DE APOIO 

PARA A ATIVIDADE “CANOAGEM NA RIBEIRA DE SEDA”;  

    d) CLUBE DE FUTEBOL ESTRELA ALCORREGUENSE: PEDIDO DE PRÉMIO 

PARA CONVÍVIO DE PESCA; 

    e) APCE: CEDÊNCIA DE ESPAÇO; 

    f) MOTARDS D’AVIZ: PEDIDO DE APOIO; 

    g) CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA VELHA: 

PEDIDO DE APOIO; 

    h) CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA VELHA: 

CEDÊNCIA E MONTAGEM DE BARRAQUINHAS; 

     i) LUÍSA CLARA GARCIA: CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS; 

     j) RURALENTEJO: 18.º ENCONTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR 

ALENTEJANA; 

      k) ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO: 

PROTOCOLO/ALTERAÇÃO DE DESIGNAÇÃO; 

       l) EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE CUBA: DECLARAÇÃO DO GOVERNO 

REVOLUCIONÁRIO; 

4. REQUERIMENTOS 

    4.1. CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA 

VELHA/TARIFA SOCIAL (RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA); 

     4.2. AUTORIZAÇÃO DE SINALÉTICA DE INFORMAÇÃO/FUNDAÇÃO 

ABREU CALLADO; 

     4.3. AUTORIZAÇÃO DE SINALÉTICA DE INFORMAÇÃO/SOCIEDADE 

AGRÍCOLA DA HERDADE DA FONTE FERREIRA; 

5. AJUSTES DIRETOS;  

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 



      8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 

     a) MODIFICAÇÃO N.º 17 (ALTERAÇÃO); 

     b) MODIFICAÇÃO N.º 18 (REVISÃO); 

     c) MODIFICAÇÃO N.º 19 (ALTERAÇÃO); 

      9. CEI+ (CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+)/CANDIDATURAS;  

    10. CERTIFICAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO/ANTÓNIO VERÍSSIMO CALHAU; 

    11. REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES SUINÍCOLAS/HERDADE DA DEFESA 

DE BARROS, EM FIGUEIRA E BARROS/RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL; 

    12. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/BAIRRO DA FUNDAÇÃO ABREU 

CALLADO, EM BENAVILA; 

    13. G. MARQUES - SROC, LDA./RELATÓRIO FINANCEIRO SEMESTRAL. 

 

     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. Cilindro             

O cilindro maior pode circular na via pública? Com a trepidação, fazia tremer o chão e 

abanar a sua habitação. 

O Senhor Presidente informou que o cilindro é transportado no porta máquinas do 

Município e que apenas circula nas obras ou em pequenos circuitos urbanos. 

1.2 – Vereador Manuel Ribeiro     

1.2.1. BTT - Taça de Portugal XCO 2015            

Referiu que, ao contrário do que tinha informado, o Município irá atribuir um subsídio à 

Associação de Ciclismo de Santarém e será esta a distribuir os prémios aos atletas participantes 

na prova BTT, Taça de Portugal XCO 2015. 

 

 

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 quatro de setembro de dois mil 

e quinze que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................... 144.248,65€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 1.590,00€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 782,95€ 

 

 

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, António Luís Marques, informando que no período 

de 31 de agosto a 11 de setembro de 2015 se encontra de férias. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

b) Uma carta do Senhor Vereador, Manuel João Casaca Ribeiro, informando que no 

período de 17 a 30 de agosto de 2015 se encontrava de férias. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

c) Uma comunicação do Núcleo Regional de Portalegre da Quercus - Associação 

Nacional de Conservação da Natureza solicitando o seguinte apoio para a atividade “Canoagem 

na Ribeira de Seda”, realizada no dia 22 de agosto de 2015: 

 - Dia 19/08/15 – 2 caiaques e respetivas pagais e coletes, assim como de veículo (pickup) 

e motorista para o transporte do material; 

- Dia 22/08/15 – os caiaques disponíveis e respetivas pagaias e coletes, assim como de 

veículo (camioneta/camião) e motorista para o transporte do material. 

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

solicitado, 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. 

 

 

d) Uma carta do Clube de Futebol Estrela Alcorreguense solicitando a oferta de um 

prémio para levar a efeito o 31.º convívio piscatório, realizado no dia 29 de agosto de 2015, na 

Barragem do Maranhão.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a oferta de um prémio, 

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 da APCE - Associação de Paralisia Cerebral de Évora solicitando a 

disponibilidade do Município para realizar um espetáculo de dança inclusiva, no Auditório 

Municipal de Avis, no dia 11 de setembro de 2015. Para o efeito, solicitam a cedência do espaço 

e jantar para 15 pessoas.  

O Senhor Vereador Manuel Ribeiro informou que esta atividade se encontra integrada 

no Encontro de Paralisia Cerebral, a decorrer no Parque de Campismo. 

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

Auditório Municipal assim como apoiar o jantar referido, enquadrando-se estes apoios 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. 

 
 

f) Uma carta dos Motards d’Aviz - Associação Motociclista do Concelho de Avis 

informando da sua associação ao Traveler’s Event 2015 que se realizou, em Avis, nos dias 4, 5 e 

6 de setembro de 2015. Para isso, solicitam o seguinte apoio: 



- Autorização para alterar, durante os 3 dias do evento, a circulação automóvel junto à 

entrada do Clube Náutico, desviando para uma só faixa de rodagem as entradas e saídas no Parque 

de Campismo; 

- Empréstimo de 6 grades delimitadoras; 

- Empréstimo de 10 mesas e respetivos bancos (em madeira); 

- Empréstimo de 6 potes para lixo. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão dos 

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. 

 

 

g) Um ofício do Centro Comunitário Santa Margarida de Aldeia Velha solicitando um 

apoio monetário que ajude a suportar o investimento feito com a aquisição de 12 malas térmicas 

para transporte de refeições ao domicílio, cujo preço unitário foi de 99,02€. 

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

de 600,00€ (seiscentos 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. 

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

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

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

cedência e montagem de duas barraquinhas para organizar uma quermesse nas Festas em Honra 

de Nossa Senhora da Arrabaça, em Aldeia Velha, nos dias 5 e 6 de setembro.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão do apoio 

solicitado, 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. 

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

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

i) Uma carta de Luísa Clara Garcia solicitando a cedência do Pavilhão Multiusos de 

Benavila, no dia 19 de setembro, para realizar a festa de batizado da sua filha. 

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

solicitado, ficando a limpeza do mesmo a cargo da interessada. 

 

 

j) Uma carta do Ruralentejo - Conselho para o Desenvolvimento Rural do Alentejo 

propondo e convidando o Município de Avis a ser co-promotor do 18.º Encontro da Agricultura 

Familiar Alentejana, assumindo as responsabilidades repartidas, particularmente, no que se refere 

a cedência de espaço, apoio logístico e participação. Propõem o dia 24 de outubro para a 

realização do Encontro da Agricultura Familiar Alentejana (manhã), bem como para as Jornadas 

Técnicas Apícolas - Avis mellífera 2015, da ADERAVIS (tarde).  

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

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. 

 

 



k) Uma comunicação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico 

de Portalegre solicitando a alteração da designação do Curso de Técnico Superior Profissional 

em Desenvolvimento de Software para Dispositivos Móveis e Internet por Desenvolvimento para 

a Web e Dispositivos Móveis (Protocolo aprovado em reunião da Câmara Municipal, realizada 

no dia 28 de janeiro de 2015). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de 

designação do Curso em questão. 

 

 

l) Uma comunicação da Embaixada da República de Cuba enviando a “Declaração do 

Governo Revolucionário” sobre as relações de Cuba com os Estados Unidos da América. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA 

VELHA/TARIFA SOCIAL (RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA) 

Do Centro Comunitário Santa Margarida de Aldeia Velha, com sede na Rua Grande, n.º 

2, Freguesia de Aldeia Velha e Município de Avis, a requerer a concessão da tarifa social 

(resíduos sólidos e limpeza urbana) para as instalações sitas na Travessa do Torneiro, em Aldeia 

Velha. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do Centro 

Comunitário, reconhecendo que estão reunidos os requisitos previstos no Regulamento 

Municipal respetivo. 

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

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

 4.2 – AUTORIZAÇÃO DE SINALÉTICA DE INFORMAÇÃO/FUNDAÇÃO ABREU 

CALLADO  

De Fundação Abreu Callado, com sede na Travessa Abreu Callado, União das Freguesias 

de Benavila e Valongo (Benavila) e Município de Avis, a requerer autorização para instalação 

de anúncio fixo (sinalética de informação). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 

Fundação Abreu Callado. 

 

 

4.3 – AUTORIZAÇÃO DE SINALÉTICA DE INFORMAÇÃO/SOCIEDADE 

AGRÍCOLA DA HERDADE DA FONTE FERREIRA   

De Sociedade Agrícola da Herdade da Fonte Ferreira, com sede na Rua Machado dos 

Santos, n.º 24, Freguesia e Município de Avis, a requerer autorização para instalação de 

sinalética de informação (placas direcionais). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 

Sociedade Agrícola da Herdade da Fonte Ferreira. 

 

 

 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 45/2015 – Responsabilidade técnica dos seguintes edifícios: Centro 

Interpretativo da Ordem de Avis, Museu do Campo Alentejano, Biblioteca Municipal “José 

Saramago” e Polo da Biblioteca Municipal de Benavila; 

- P.º N.º 46/2015 – Som e luz - Animanáutico. 

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 106/2015 – Aquisição de óleos; 

- P.º N.º 107/2015 – Reparação da viatura 81-AJ-90; 

- P.º N.º 108/2015 – Reparação de plasma; 

- P.º N.º 109/2015 – Aquisição de 2 redutores de pressão de 1”; 

- P.º N.º 110/2015 – Religação de foco na Rua 1.º de maio, em Valongo; 

- P.º N.º 111/2015 – Seguro de acidentes pessoais - Ludoacampamento; 

- P.º N.º 112/2015 – Aquisição de escovas e bicos para a varredoura; 

- P.º N.º 113/2015 – Aquisição de 10 coleções de boletins de voto - Eleição da Assembleia 

da República; 

- P.º N.º 114/2015 – Revisão da viatura Peugeot, de matrícula 20-DO-06; 

- P.º N.º 115/2015 – Aquisição de 1 teste de identificação de competências linguísticas; 

- P.º N.º 116/2015 – Reparação da viatura Toyota Avensis, de matrícula 08-07-VR; 

- P.º N.º 117/2015 – Reparação do autocarro Volvo, de matrícula 92-87-SI; 

- P.º N.º 118/2015 – Aquisição de 1 copo de vidro para o sifão do joper. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 31.015,42€ 

(trinta e um mil, quinze euros e quatro e dois cêntimos).   

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 648.216,22€ 

(seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e dezasseis euros e vinte e dois cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

     a) Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 

- Modificação número dezassete, alteração ao orçamento da despesa número quinze, no 

valor de 38.600,00€ (trinta e oito mil e seiscentos euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número dezassete, alteração ao plano de atividades municipais número 

treze, no valor de 20.000,00€ (vinte mil euros) nas inscrições/reforços e no valor de 17.500,00€ 

(dezassete mil e quinhentos euros) nas diminuições/anulações; 

- Modificação número dezanove, alteração ao orçamento da despesa número dezasseis, 

no valor de 11.000,00€ (onze mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número dezanove, alteração ao plano de atividades municipais número 

catorze, no valor de 10.000,00€ (dez mil euros) nas inscrições/reforços e nas 



diminuições/anulações. 

 

b) Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte revisão: 

- Modificação número dezoito, revisão ao orçamento da receita número três, no valor de 

30.000,00€ (trinta mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente que aprovou a revisão apresentada e remeter a mesma à próxima sessão da 

Assembleia Municipal também para efeitos de ratificação. 

 

 

      9 – CEI+ (CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO+)/CANDIDATURAS     

Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Anabela Pires, 

comunicando que existe a possibilidade de fazer candidaturas para CEI+ (Contrato Emprego 

Inserção+), através do IEFP. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a candidatura para 

duas pessoas e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de 

autorização da assunção dos encargos plurianuais. 

 

 

      10 – CERTIFICAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO/ANTÓNIO VERÍSSIMO CALHAU      

O assunto foi analisado mas como surgiram dúvidas, o Senhor Presidente propôs que o 

mesmo fosse objeto de deliberação em próxima reunião. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      11 – REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES SUINÍCOLAS/HERDADE DA 

DEFESA DE BARROS, EM FIGUEIRA E BARROS/RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL     

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

Urbanismo e Serviços Urbanos sobre um pedido de informação requerido por Casa de Sarmento, 

S.A., que tem por objeto a regularização da sua atividade e reposição da legalidade urbanística 

da unidade de produção de leitões - atividade suinícola, de que é proprietária, sita na Herdade da 

Defesa de Barros, Freguesia de Figueira e Barros (o edifício foi incorretamente implantado no 

terreno face à localização então licenciada, tendo como consequência a ocupação parcial da área 

da Reserva Ecológica Nacional, facto que determinou o indeferimento da legalização dessa 

alteração e da emissão do respetivo Alvará de Utilização). 

Após avaliação e análise do enquadramento legal e respetivos antecedentes processuais 

verificou-se que a pretensão da requerente deverá adotar o regime excecional de regularização 

de estabelecimentos, atividades e explorações pecuárias (Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro). Nestes termos, o pedido de regularização da atividade deverá ser promovido pela 

interessada junto da Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), até 5 de 

novembro de 2015. 

Atendendo a que: 

a) Reveste-se de interesse para o Município conjugar e adotar os mecanismos legais que, 

de forma expedita, visem e confiram a plena legalidade urbanística no território do Concelho de 

Avis; 

b) Constitui interesse comum estabelecer padrões de legalidade que possibilitem quer o 

desenvolvimento de atividades económicas com investimento já iniciado, quer a conformidade 

com as normas do PDM Avis e demais instrumentos de gestão territorial aplicáveis; 



c) A localização da alteração verificada, no contexto da envolvente territorial e 

urbanística, não representa impacte relevante em termos de incidências ambientais e 

paisagísticas, até porque o seu funcionamento estará sujeito a normas de controlo definidas na 

Lei; 

d) Saneadas as condicionantes e servidões aplicáveis, não se verificam, nos termos do 

PDM Avis, quaisquer impedimentos à sua nova implantação, nem desconformidade quanto à 

tipologia de uso prevista para o edifício, naquele local; 

e) A regularização da exploração, a submeter ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 

5 novembro, representa um contributo qualitativo ao nível das incidências ambientais. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia 

Municipal o reconhecimento do interesse público municipal na regularização da exploração 

pecuária em causa. 
 

 

12 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/BAIRRO DA FUNDAÇÃO ABREU 

CALLADO, EM BENAVILA     

Pelo Senhor Presidente foi presente documento do Gabinete Jurídico e do DOUSU - 

Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que, decorrido o prazo de 

3 meses estabelecido para a realização de obras de correção das condições de segurança e 

salubridade no imóvel sito no Bairro da Fundação Abreu Callado, em Benavila, verificou-se que 

o proprietário não procedeu à realização das obras determinadas. 

DELIBERAÇÃO: Verificando-se que o proprietário (Fundação Abreu Callado) coloca 

à disposição da inquilina (Alzira Martins Catela Rodrigues Bonito) uma moradia alternativa, de 

idênticas características, que reúne melhores condições de habitabilidade, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, e de acordo com o parecer do Gabinete Jurídico, notificar a Fundação Abreu 

Callado e Alzira Martins Catela Rodrigues Bonito no sentido da resolução da questão ser 

encontrada no âmbito do foro privado. 

 

 

 13 – G. MARQUES - SROC, LDA./RELATÓRIO FINANCEIRO SEMESTRAL   

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório sobre a situação económica e financeira 

do Município de Avis (1.º semestre de 2015) - alínea e) do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 15 

de setembro. 

O Senhor Vereador Rui Henriques efetuou alguns considerandos e alertou para algumas 

situações constantes do presente Relatório, a saber: 

a) No final de 2014 havia uma dívida a fornecedores de 1.314.255 e, no 1.º semestre de 

2015, essa dívida está nos 3.511.471€. Há uma diferença de mais de 2.000.000€; 

b) Há uma subida das despesas com o pessoal, ficando as mesmas acima da execução de 

2014. É preciso ter atenção, caso contrário, o Município entra em incumprimento no final do 

ano; 

c) A execução da receita está em 41,9%, valor que a manter-se pode levar a penalizações. 

O Senhor Presidente prestou os seguintes esclarecimentos:  

a) Em 30/06/2015, o valor de compromissos por pagar de despesas correntes era de 

2.941.317,38€, dos quais 1.686.738,27€ referente a despesas com pessoal, incluindo os 

respetivos encargos. Em 2014, o compromisso dos vencimentos e respetivos encargos eram 

feitos trimestralmente, situação que foi corrigida em 2015, passando o compromisso, na 

totalidade, de vencimentos e encargos a ocorrer no início do ano;  

b) As despesas com pessoal são superiores em cerca de 2.300,00€ face a igual período 

do ano anterior. O Município está atento para que o valor não seja superior, no final de 2015, ao 

registado em 31/12/2014; 



c) Em 09/09/2015, a execução da receita situava-se em 59,8%. O Município está a 

desenvolver todos os esforços para que o limite seja cumprido, e evitar, desta forma, as 

penalizações decorrentes da Lei. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

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 i) e j); B)4 pontos 4.2 e 4.3; B)9 e B)11. 

 

 

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

eram dezassete horas e quinze minutos, 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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


