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

Aos vinte e três 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 (09/09/2015);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) RURALENTEJO: APOIO LOGÍSTICO AO 18.º ENCONTRO DE
AGRICULTURA FAMILIAR ALENTEJANA;
b) APEEECA: UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
MUNICIPAL;
4. AJUSTES DIRETOS;
5. DESPESAS;
6. PAGAMENTOS;
7. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
a) MODIFICAÇÃO N.º 20;
8. REGULAMENTO DE APOIO À RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE AVIS;
9. PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE AVIS/UTILIZAÇÃO.
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
Não foi tratado qualquer assunto neste ponto da ordem do dia.

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 dezoito de setembro de dois mil
e quinze que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................... 448.049,65€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 1.590,00€
- Em cofre ........................................................................................................... 1.060,09€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Uma comunicação do Ruralentejo - Conselho para o Desenvolvimento Rural do
Alentejo solicitando mesas e cadeiras para a mesa dos trabalhos (8 pessoas), aparelhos de som e
projetor de imagem, tendo em vista a realização do 18.º Encontro de Agricultura Familiar
Alentejana, no próximo dia 24 de outubro, no Auditório Municipal. Solicitam também, que o
Município assegure o almoço para 20 pessoas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios solicitados
e assegurar o almoço para a organização e convidados do evento, 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.

b) Um ofício da APEEECA - Associação de Pais e Encarregados de Educação das
Escolas do Concelho de Avis informando que o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal será
utilizado para iniciação à patinagem e futsal, entre outubro de 2015 e junho de 2016, às segundas
e quintas-feiras, das 18:00h às 19:00h.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.
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 47/2015 – 7 almoços para o dia 19 de setembro;
- P.º N.º 48/2015 – 50 almoços para o dia 18 de outubro;
- P.º N.º 49/2015 – Até 250 refeições - Natal 2015;
- P.º N.º 50/2015 – Até 500 refeições - Comemorações do mês do Idoso.
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 119/2015 – 5 inscrições no curso de formação contínua para motoristas participantes: Ângelo Rosado, António Joaquim Primo, Armindo Pedras, João Chambel e João
Beja;
- P.º N.º 120/2015 – Aquisição de 3 livros “Código do Procedimento Administrativo”;
- P.º N.º 121/2015 – Aquisição de porta piaçaba, dispensadores de papel, doseadores e
secadores de mãos - Biblioteca Municipal “José Saramago”;

- P.º N.º 122/2015 – Aquisição de 2 monografias “O Tribunal de Contas e das Autarquias
Locais”;
- P.º N.º 123/2015 – Aquisição de 20 embalagens de tiras magnéticas - Biblioteca
Municipal “José Saramago”;
- P.º N.º 124/2015 – Aquisição de 1 sapata para a retroescavadora MF 860 Terex;
- P.º N.º 125/2015 – Aquisição de 2 carimbos para a Biblioteca;
- P.º N.º 126/2015 – Revisão da viatura Hyundai, de matrícula 30-JZ-26;
- P.º N.º 127/2015 – Revisão da viatura Hyundai, de matrícula 30-JZ-27;
- P.º N.º 128/2015 – Aquisição de 5 placas gravadas com estojo;
- P.º N.º 129/2015 – Aquisição de filtros para a viatura Toyota, de matrícula 40-04-FJ;
- P.º N.º 130/2015 – Seguro de acidentes de trabalho;
- P.º N.º 131/2015 – Reparação do carro do lixo;
- P.º N.º 132/2015 – Seguro de acidentes de trabalho.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
5 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 24.685,48€
(vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco euros e quarenta e oito cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 181.602,10€
(cento e oitenta e um mil, seiscentos e dois euros e dez cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais:
- Modificação número vinte, alteração ao orçamento da despesa número dezassete, no
valor de 42.000,00€ (quarenta e dois mil euros) nas inscrições/reforços e no valor de 25.805,30€
(vinte e cinco mil, oitocentos e cinco euros e trinta cêntimos) nas diminuições/anulações;
- Modificação número vinte, alteração ao plano de atividades municipais número quinze,
no valor de 32.000,00€ (trinta e dois mil euros) nas inscrições/reforços e no valor de 16.194,70€
(dezasseis mil, cento e noventa e quatro euros e setenta cêntimos) nas diminuições/anulações.
8 – REGULAMENTO DE APOIO À RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE AVIS
De Sérgio Armando da Conceição Rocha, a solicitar apoio ao abrigo das alíneas a), b) e
g) do artigo 4.º do Regulamento de Apoio à Recuperação da Habitação do Município de Avis,
para o imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 10, Freguesia de Benavila e Município de Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio solicitado,
tendo em conta o parecer e informação da Comissão de Avaliação.
9 – PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE AVIS/UTILIZAÇÃO

Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente informação com o horário de
utilização do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Avis por Associações, Coletividades e
outras Instituições, para 2015/2016, a saber:
- Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do Concelho de Avis:
segundas e quintas-feiras, das 18:00h às 19:00h;
- Clube de Futebol “Os Avisenses”: terças-feiras, das 17:00h às19:00h; quartas-feiras,
das 18:00h às 20:00h; quintas-feiras, das 19:00h às 21:00h e sextas-feiras, das 17:30h às 18:30h;
- Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Avis: sextasfeiras, das 18:30h às 20:00h;
- Ginásio de manutenção: segundas-feiras, das 17:00h às 18:00h e das 19:00h às 21:00h;
terças-feiras, das 19:00h às 21:00h; quartas-feiras, das 17:00h às 18:00h e das 20:00h às 21:00h;
quintas-feiras, das 17:00h às 18:00h e sextas-feiras, das 20:00h às 21:00h;
- Desporto federado e atividades pontuais: sábados e domingos.
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, alínea a).

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, 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 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.

