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

Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 (11/11/2015);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) PARÓQUIA DE ARRENTELA: GRANDE GALA DE NATAL/SOLICITAÇÃO
DE APOIO NÃO MONETÁRIO;
4. AJUSTES DIRETOS;
5. DESPESAS;
6. PAGAMENTOS;
7. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
a) MODIFICAÇÃO N.º 28;
8. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
8.1. AQUISIÇÃO DE SEGUROS;
9. EXPEDIÇÃO AO MONTADO/”EXPEDIÇÃO AO MONTADO SERIES”;
10. EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA LINHA SUBTERRÂNEA A 30KV PARA
O PT AVS 0015 D”/LIBERAÇÃO DE GARANTIA;
11. AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS;
12. REGULAMENTO GERAL DE PREÇOS MUNICIPAIS;
13. PROJETO DE REGULAMENTO GERAL DE TAXAS MUNICIPAIS;
14. BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ SARAMAGO”/PROPOSTA DE
REGULAMENTO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO;
15. DOCUMENTOS PREVISIONAIS E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2016;
16. CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO/CANDIDATURA;
17.
ALTERAÇÃO
DA
DATA
DA
REUNIÃO
DA
CÂMARA
MUNICIPAL/DESPACHO.
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. Inauguração da Biblioteca Municipal “José Saramago”
Parece-lhe ter havido um equívoco com os convites para a inauguração da Biblioteca
Municipal. Quando se faz convites a pessoas e entidades e não há possibilidade dos convidados
assistirem à inauguração formal, algo não correu bem. Em próxima inauguração, quer sejam
convites para inauguração formal ou informal, a mesma deveria estar aberta a toda a gente. Esta
é uma crítica construtiva. Considerou que o espaço está bem conseguido.
O Senhor Presidente informou que foi formulada uma série de convites, sendo a entrada
aberta a todos os munícipes. Todas as entidades que não puderam estar presentes na inauguração,
ficou acordado uma visita à Biblioteca, quando se deslocarem a Avis.
2 – ALMOÇO DE NATAL
O Senhor Presidente informou que o almoço de Natal irá ter lugar no Hangar do Clube
Náutico, no próximo dia 18 de dezembro.

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 vinte e três de outubro de dois
mil e quinze que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................... 494.427,17€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 1.770,00€
- Em cofre .............................................................................................................. 804,68€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Uma comunicação da Paróquia de Arrentela informando que vai realizar no dia 12 de
dezembro de 2015, a Grande Gala de Natal, com o intuito de angariar fundos. Por este motivo,
solicitam a oferta de uma entrada para duas pessoas no CIOA e MUSCA, a qual seria válida para
o ano de 2016.
DELIBERAÇÃO: Com o intuito de divulgar o CIOA e o MUSCA, a Câmara deliberou,
por unanimidade, conceder duas entradas gratuitas para estes espaços museológicos, a utilizar
no ano de 2016, 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.
4 – AJUSTES DIRETOS
Não foram efetuados ajustes diretos no período em causa.

5 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de (-) 3.861,35€
(três mil, oitocentos e sessenta e um euros e trinta e cinco cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 496.769,50€
(quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e nove euros e cinquenta cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais:
- Modificação número vinte e oito, alteração ao orçamento da despesa número vinte e
cinco, no valor de 12.740,00€ (doze mil, setecentos e quarenta euros) nas inscrições/reforços e
nas diminuições/anulações;
- Modificação número vinte e oito, alteração ao plano de atividades municipais número
vinte e dois, no valor de 3.770,00€ (três mil, setecentos e setenta euros) nas
diminuições/anulações;
- Modificação número vinte e oito, alteração ao plano plurianual de investimentos
número onze, no valor de 3.770,00€ (três mil, setecentos e setenta euros) nas
diminuições/anulações.
8 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
8.1 – AQUISIÇÃO DE SEGUROS
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 82B/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 de seguros para o Município.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada
pelo Senhor Presidente, devendo o assunto ser presente na próxima sessão da Assembleia
Municipal para efeitos de autorização dos encargos plurianuais.
9 – EXPEDIÇÃO AO MONTADO/”EXPEDIÇÃO AO MONTADO SERIES”
Pelo Senhor Presidente, e, na sequência de comunicação da organização da Expedição ao
Montado, foram presentes as seguintes propostas da Chefe de Divisão Municipal, Ana Balão, a
exercer atividade na Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Turismo de apoio à iniciativa
“Expedição ao Montado Series”, cujo passeio todo-o-terreno terá início em Avis, com a
participação de, aproximadamente, 80 pessoas:
- Ceder a utilização do Salão Nobre dos Paços do Município para realizar a receção e
briefing aos participantes;
- Realização de visita guiada ao CIOA, ao MUSCA e ao Centro Histórico de Avis,
considerando o grupo, nos termos das regras de funcionamento dos espaços museológicos, como
entidades ou grupos convidados pelo Município, e, assim, ser concedida a isenção de pagamento

- visa angariar novos visitantes aos espaços e, através destes, promover a sua divulgação a
públicos específicos;
- Folhetos de divulgação dos espaços museológicos e folhetos turísticos genéricos.
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.
10 – EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA LINHA SUBTERRÂNEA A 30KV
PARA O PT AVS 0015 D”/LIBERAÇÃO DE GARANTIA
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras,
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que, no dia 12 de novembro de 2015, foi efetuada
a vistoria para receção definitiva da empreitada de “Construção da Linha Subterrânea a 30KV
para o PT AVS 0015 D”, adjudicada à empresa Pinto & Bentes S.A..
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, restituir ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia e promover a extinção das cauções prestadas, uma vez que estão
reunidas as condições para o efeito.
11 – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS
O Senhor Presidente propôs que fosse, nos termos da Lei, solicitada à Assembleia
Municipal autorização para a abertura de procedimento concursal para os seguintes lugares
constantes do Mapa de Pessoal para 2015:
- Assistentes Operacionais – contrato de trabalho em funções públicas no regime de
contrato de trabalho por tempo indeterminado, nas seguintes atividades:
- Condução de máquinas e viaturas municipais – 3 postos de trabalho;
- Condução de máquinas pesadas e veículos especiais – 1 posto de trabalho;
- Manutenção de espaços verdes, varredura, limpeza urbana e de edifícios municipais –
12 postos de trabalho;
- Carpintaria e pintura – 1 posto de trabalho.
Quanto a este assunto o Senhor Presidente informou:
a) Que estão reunidas as condições previstas no artigo 64.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 82B/2014, de 31 de dezembro (OE para 2015) quanto à imprescindibilidade do recrutamento, tendo
em vista assegurar o cumprimento das obrigações de prestação de serviço publico legalmente
estabelecidas;
b) Que, de acordo com o previsto no artigo 64.º, n.º 2, alínea b), da citada Lei, os encargos
com os postos de trabalho em causa estão previstos nos Documentos Previsionais para 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente, devendo a mesma ser presente na próxima sessão da
Assembleia Municipal.
12 – REGULAMENTO GERAL DE PREÇOS MUNICIPAIS
Pelo Senhor Presidente foi presente o Regulamento Geral de Preços Municipais que
estabelece os princípios e regras gerais aplicáveis às relações jurídicas geradoras da obrigação
de pagamento de preços e tarifas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os preços relativos à
prestação de serviços, a utilização ou o fornecimento de bens de forma continuada no tempo.

13 – PROJETO DE REGULAMENTO GERAL DE TAXAS MUNICIPAIS
Pelo Senhor Presidente foi presente projeto de Regulamento Geral de Taxas Municipais
que estabelece os princípios e regras gerais aplicáveis às relações jurídico-tributárias geradoras
da obrigação de pagamento de taxas municipais.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores
Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, submeter a discussão pública, pelo prazo de
30 dias úteis a contar da data da publicação em Diário da República, do projeto de Regulamento
enunciado.
14 – BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ SARAMAGO”/PROPOSTA DE
REGULAMENTO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Pelo Senhor Presidente foram presentes as seguintes propostas relativamente à Biblioteca
Municipal “José Saramago”:
- Regulamento que estabelece as normas de utilização e funcionamento;
- Horário de funcionamento, que é o seguinte:
. De terça-feira a sexta-feira: das 10.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.00h;
. Sábado: das 15.00h às 18.00h.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas
apresentadas, e remeter a proposta de Regulamento à próxima sessão da Assembleia Municipal.
15 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE
2016
Pelo Senhor Presidente foram presentes os Documentos Previsionais para o ano de 2016
(incluindo o Mapa de Pessoal do Município), importando o Orçamento, quer na receita quer na
despesa, no montante de € 8.750.717,00 (oito milhões, setecentos e cinquenta mil, setecentos e
dezassete euros).
DELIBERAÇÃO: A Câmara, após análise dos referidos Documentos, deliberou, por
maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira,
aprovar as propostas apresentadas pelo Senhor Presidente, devendo as mesmas ser presentes para
apreciação e eventual aprovação na próxima sessão da Assembleia Municipal.
16 – CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO/CANDIDATURA
Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Anabela Pires,
comunicando que existe a possibilidade de fazer candidaturas para projeto CEI - Contrato
Emprego- Inserção (desempregados beneficiários do subsídio de desemprego), através do IEFP.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a apresentação de
candidatura para duas pessoas e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal
para efeitos de autorização da assunção dos encargos plurianuais.
17 – ALTERAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL/DESPACHO
Pelo Senhor Presidente foi presente despacho, por si exarado, em 16 de novembro de
2015, a determinar que a reunião ordinária da Câmara Municipal a realizar-se na quarta quartafeira do mês de novembro (25/11/15), tivesse lugar no dia 23 de novembro de 2015, no Salão
Nobre dos Paços do Município, às 14,30 horas, por razões de agendamento.

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado
pelo Senhor Presidente.

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)8; B)11; B)14; B)15 e B)16.

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
eram dezasseis horas e trinta 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.

