
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE 

JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE     

 

  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezassete, 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 (11/01/2017); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) VEREADOR MANUEL RIBEIRO: FÉRIAS; 

    b) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS 

ESCOLAS DO CONCELHO DE AVIS: ESPETÁCULO DE DANÇA/PEDIDO DE APOIO; 

    c) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: JORNAL “O 

TOQUE”/SOLICITAÇÃO DE IMPRESSÃO; 

    d) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVIS: SOLICITAÇÃO DE 

SONOPLASTIA/TÉCNICOS; 

    e) FUNDAÇÃO ABREU CALLADO: NOVOS CURSOS/PEDIDO DE PARECER; 

    f) FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO: UTILIZAÇÃO DOS BALNEÁRIOS 

DA PISCINA MUNICIPAL; 

    g) CIMAA: JOGOS DO ALTO ALENTEJO; 

    h) CIMAA: AQ PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MT, 

BTN, BTE E IP; 

     i) AREANATEJO: AVISO N.º ALT20-03-2016-25/ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

4. REQUERIMENTOS 

    4.1. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS 

ESCOLAS DO CONCELHO DE AVIS/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS; 

5. AJUSTES DIRETOS;  

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

           a) MODIFICAÇÃO N.º 23; 

      9. REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E A INICIATIVAS DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO CONCELHO DE AVIS/PROGRAMAS DE 

APOIO; 

    10. PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DECISÃO FINAL; 

    11. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ 

COMUNICAÇÕES - REDE FIXA. 

         



     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 José Ramiro Caldeira    

1.1.1. Carta Educativa                

O último registo de que iria ser iniciada a elaboração da Carta Educativa data da reunião 

de Câmara do dia 13 de Janeiro de 2016. Passado um ano, é de prever que a mesma esteja 

concluída? 

O Senhor Presidente informou que, na sequência de alterações legislativas, o Município 

de Avis deliberou integrar um procedimento comum da CIMAA para atualização/elaboração da 

Carta Educativa. 

 

 

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 de Janeiro de dois mil e 

dezassete que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.110.710,39€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 775,57€ 

 

 

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, Manuel João Casaca Ribeiro, informando que no dia 

19 de Janeiro de 2017 se encontrava de férias e que nos dias 09, 16 e 23 de Fevereiro de 2017 irá 

estar de férias. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

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

Escolas do Concelho de Avis solicitando a cedência do Auditório Municipal, nos dias 12, 13 e 

14 de Janeiro, e a utilização dos serviços gráficos, para um espetáculo de dança, realizado no dia 

14 de Janeiro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o apoio concedido, 

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 Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente 

impedido de o fazer.  

 

 

c) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando, à semelhança do 

que aconteceu na anterior edição, a impressão de 100 exemplares do jornal “O Toque”.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o 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 comunicação da Santa Casa da Misericórdia de Avis solicitando a cedência do 

som e das luzes e respetiva montagem, a 25 de Março de 2017, data de realização de um evento 

musical para angariação de fundos que revertem a favor da Misericórdia. 

O Senhor Presidente informou da necessidade de técnicos para a organização do evento, 

pelo que, propôs a cedência dos mesmos. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado e 

aprovar a proposta apresentada, 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. 

Os Senhores Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, não participaram nesta 

deliberação por se terem declarado legalmente impedidos de o fazer. 

 

 

e) Uma comunicação da Fundação Abreu Callado solicitando a emissão de parecer sobre 

a importância dos cursos de Técnico/a de Juventude, Técnico/a de Desporto, Técnico/a de 

Animação em Turismo, Técnico/a de Operações Turísticas e Técnico/a de Apoio Familiar e 

Apoio à Comunidade, para o desenvolvimento da região. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a emissão de parecer 

favorável à criação dos cursos acima indicados, considerando que os mesmos apresentam, na 

região, condições favoráveis de empregabilidade e desenvolvimento. 

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

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

f) Uma comunicação da FPR - Federação Portuguesa de Remo solicitando a utilização 

dos balneários da Piscina Municipal, dado que, no dia 15 de Janeiro, decorreram, em Avis, os 

testes de água da Seleção Nacional de Remo.   

Atendendo ao número de atletas envolvidos, a Chefe de Divisão Municipal, Ana Balão, 

propôs, também, a disponibilização dos balneários do Parque de Campismo.   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o apoio concedido, 

bem como a proposta apresentada, 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. 

 

 

g) Uma comunicação da CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

convidando o Município a aderir à XVI edição dos Jogos do Alto Alentejo (2017) e informando 

que a quotização para este projeto, a ser paga à CIMAA, é de 2500,00€.  



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, participar na XVI edição dos 

Jogos do Alto Alentejo.  

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

impedido de o fazer. 

 

 

h) Uma comunicação da CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

solicitando informação da intenção do Município em integrar o novo Acordo Quadro para o 

fornecimento de energia elétrica em MT (média tensão), BTN (baixa tensão normal), BTE (baixa 

tensão especial) e IP (iluminação pública).  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, integrar o presente 

procedimento. 

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

impedido de o fazer. 

 

 

i) Uma comunicação da AREANATejo - Agência Regional de Energia e Ambiente do 

Norte Alentejano e Tejo solicitando a identificação das instalações de IP (iluminação pública) 

prioritárias para candidatura ao Aviso n.º ALT20-03-2016-25. O custo da prestação de serviços 

para a realização da avaliação energética e avaliação ex-post, obrigatórios para a apresentação de 

candidatura, será de 2.500,00€.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, integrar a candidatura ao 

Aviso identificado através da adjudicação do presente trabalho à AREANATejo. 

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

impedido de o fazer. 

 

 

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS 

ESCOLAS DO CONCELHO DE AVIS/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS  

Da APEEECA - Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 

Concelho de Avis, com sede na Estrada Nacional 244, Freguesia e Município de Avis, a requerer 

a isenção total das taxas municipais que forem devidas pela realização de eventos, uma vez que 

é uma Associação sem fins lucrativos e os mesmos se revestem de cariz social.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da 

Associação. 

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

impedido de o fazer. 

 

 

 5 – AJUSTES DIRETOS  

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

5.1 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO 

5.1.1. 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 1/2017 – Isabel Rute, Unipessoal, Lda. - Aquisição de gasolina; 

- P.º N.º 2/2017 – Auto S. Cristóvão, Lda. - Reparação da viatura 10-DX-94; 

- P.º N.º 3/2017 – Joaquim Marcelino Pais da Silva Raimundo - Aquisição de areias e 

tijolos; 



- P.º N.º 4/2017 – CIP - Gomes & Soledade, Lda. - Inspeção auto; 

- P.º N.º 5/2017 – Carmina Jesus Paulino Rodrigues - Manutenção do ar condicionado do 

Parque de Campismo; 

- P.º N.º 6/2017 – Isabel Rute, Unipessoal, Lda. - Aquisição de bateria 12V 75Ah; 

- P.º N.º 7/2017 – Teresa D. Cabral Filipe - Aquisição de gás; 

- P.º N.º 8/2017 – Mercar - Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de 

Automóveis, Lda. – Reparação/Revisão da viatura 81-AJ-90; 

- P.º N.º 9/2017 – José Luís Narciso - Bomba de alimentação; 

- P.º N.º 10/2017 – Jet Cooler - Garrafões de água e copos descartáveis; 

- P.º N.º 11/2017 – A. Logos - Associação para o Desenvolvimento de Assessoria e 

Ensaios Técnicos - Análises de água. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.   

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 6.205.290,12€ 

(seis milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e noventa euros e doze cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 188.340,08€ 

(cento e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta euros e oito cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

  8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

       Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 

- Modificação número vinte e três, alteração ao orçamento da receita número dois, no 

valor de 747.076,37€ (setecentos e quarenta e sete mil, setenta e seis euros e trinta e sete 

cêntimos) nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte e três, alteração ao orçamento da despesa número vinte e 

um, no valor de 7.185,72€ (sete mil, cento e oitenta e cinco euros e setenta e dois cêntimos) nas 

inscrições/reforços e no valor de 754.262,09€ (setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e 

sessenta e dois euros e nove cêntimos) nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte e três, alteração ao plano de atividades municipais número 

dezoito, no valor de 7.549,93€ (sete mil, quinhentos e quarenta e nove euros e noventa e três 

cêntimos) nas inscrições/reforços e no valor de 119.366,80€ (cento e dezanove mil, trezentos e 

sessenta e seis euros e oitenta cêntimos) nas diminuições/anulações; 

- Modificação número vinte e três, alteração ao plano plurianual de investimentos número 

doze, no valor de 326.547,67€ (trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e sete euros e 

sessenta e sete cêntimos) nas diminuições/anulações. 

 

 

 9 – REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E A INICIATIVAS DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO CONCELHO DE AVIS/PROGRAMAS DE APOIO  

 De acordo com o Regulamento em título, o Senhor Vereador Manuel Ribeiro propôs que 

fosse deliberado, quanto aos programas de apoio objeto de apresentação de candidaturas, sendo 

que o montante máximo de apoio financeiro por cada um deles se encontra definido nos 

Documentos Previsionais:  



a) Programa de apoio ao desenvolvimento associativo; 

b) Programa de apoio a infraestruturas; 

c) Programa de apoio a equipamentos e modernização associativa; 

d) Programa de apoio a atividades de carácter pontual. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, abrir candidaturas apenas para 

os Programas de apoio ao desenvolvimento associativo e de apoio a atividades de carácter 

pontual - alíneas a) e d), sendo que as candidaturas decorrem até ao dia 24 de Fevereiro de 2017. 

 

 

10 – PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DECISÃO FINAL  

Pelo Senhor Presidente foi presente relatório elaborado pelo DOUSU - Departamento de 

Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos sobre o processo de classificação dos seguintes imóveis 

localizados na Freguesia de Avis: 
- Casa dos Braga, situado na Rua Joaquim de Figueiredo, 2, 4 e 6; 

- Casa dos Castros, situado na Rua dos Calados, 14, 16 e 18; 

- Cantina Escolar, situado na Rua da Cantina;  

- Colégio Velho, situado no Largo Humberto Delgado. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, classificar os imóveis indicados 

como “Interesse Municipal” nos termos e com os fundamentos constantes do relatório citado e 

dos estudos de caracterização apresentados.  

 

 

      11 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS/COMUNICAÇÕES - REDE FIXA 

O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal 

para a assunção dos encargos plurianuais relativamente à celebração de contrato de prestação de 

serviços, por dois anos, para as comunicações em rede fixa.  

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

apresentada 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)3, alínea c) e B)9.  

 

 

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,                                                          , 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.  

 

 


