
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE 

JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS     

 

  

 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro 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, 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 (13/01/2016); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) ADERAVIS: CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL; 

    b) ANA MARIA LOPES: CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS; 

    c) TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE - ASSOCIAÇÃO CÍVICA: A REFORMA 

DO PODER LOCAL EM DEBATE/LIVRO; 

    d) DESCOBRE EMOÇÕES - ASSOCIAÇÃO JUVENIL: PEDIDO DE APOIOS; 

    e) COMARCA DE PORTALEGRE/FRONTEIRA - PROCURADORIA DA 

INSTÂNCIA LOCAL: CRIME DE FURTO QUALIFICADO; 

4. DESPESAS;  

5. PAGAMENTOS; 

      6. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

          a) MODIFICAÇÃO N.º 34 (ALTERAÇÃO); 

          b) MODIFICAÇÃO N.º 35 (ALTERAÇÃO); 

          c) MODIFICAÇÃO N.º 1 (ALTERAÇÃO); 

          d) MODIFICAÇÃO N.º 2 (REVISÃO); 

      7. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA/VIA VERDE/FUNDO DE MANEIO; 

      8. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

          8.1. LEITURA E COBRANÇA DE CONSUMOS DE ÁGUA NA FREGUESIA DE 

AVIS; 

      9. ALTERAÇÃO DO LIMITE DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA NO 

CENTRO HISTÓRICO DE AVIS. 

                    

     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. Resíduos sólidos/Valongo              

Em Valongo, a recolha dos resíduos sólidos só é feita quando os caixotes estão totalmente 

cheios. A semana passada não foi feita a recolha. 

O Senhor Vereador António Luís Marques informou que a situação vai ser verificada. 

 

 

2 – TRIBUNAL DE AVIS 

O Senhor Presidente informou que se realizou no Ministério da Justiça uma reunião, a 

pedido do Município, com a Senhora Secretário de Estado, com o intuito de saber qual o ponto 

de situação do Tribunal de Avis/Secção de Proximidade e reversão do mesmo. Informou ainda, 

que a Senhora Secretário de Estado virá visitar Avis aquando da sua visita ao Distrito de 

Portalegre, no início do mês de fevereiro. 

 

 

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 dois de janeiro de dois 

mil e dezasseis que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................... 640.362,33€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 778,98€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA 

A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e 

de ser presente à reunião:  

 

a) Uma carta da ADERAVIS - Associação para o Desenvolvimento Rural e Produções 

Tradicionais do Concelho de Avis solicitando a cedência do Auditório Municipal para a 

organização de uma sessão de esclarecimento sobre a introdução de espécies exóticas e os 

malefícios causados à apicultura, no dia 14 de fevereiro de 2016. 

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

 

b) Uma carta de Ana Maria Lopes solicitando a cedência do Pavilhão Multiusos de 

Benavila para realizar uma festa de batizado, no dia 2 de abril de 2016.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Pavilhão à interessada, 

no dia solicitado. 

 

 



c) Uma comunicação de Transparência e Integridade - Associação Cívica (TIAC) 

informando que lançou, no passado dia 10 de dezembro, o livro “A Reforma do Poder Local em 

Debate”, e que o mesmo pode ser adquirido com um desconto de 10%.   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir um exemplar do livro 

em questão, pelo preço unitário de 14,40€ (catorze euros e quarenta cêntimos) para integrar o 

acervo documental da Biblioteca Municipal. 

 

 

d) Uma carta da Descobre Emoções - Associação Juvenil, associação de acolhimento da 

Prática de Contexto Profissional de Sara Andreia Lopes, da EPRAL, em Évora, solicitando apoio 

logístico, como policiamento e bombeiros, e recursos materiais, como sacos de publicidade, bem 

como, um palco e sistema de som, para uma mini maratona, a realizar no dia 26 de março, em 

Avis, atividade integrada na PAP da aluna. 

O Senhor Presidente informou que há prova desportiva, em Figueira e Barros, no mesmo 

dia, organizada pelo Centro Cultural de Figueira e Barros, pelo que, as iniciativas deverão ser 

realizadas em conjunto. Relativamente ao policiamento e bombeiros, a Associação deverá 

solicitar o apoio pretendido à GNR e à Associação dos Bombeiros Voluntários Avisenses. No 

que respeita ao palco, a sua cedência depende da localização da atividade, podendo até a mesma 

vir a ser realizada na zona do Clube Náutico (junto à Albufeira), no anfiteatro natural.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a oferta dos sacos de 

publicidade bem como a cedência do sistema de som e, eventualmente, do palco, 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. 

  

 

e) Um ofício da Comarca de Portalegre/Fronteira - Procuradoria da Instância Local 

comunicando ao Município de Avis, na qualidade de lesado, de que foi proferido despacho de 

arquivamento no Inquérito (P.º 109/15.6GAAVS - crime de furto qualificado), originado numa 

queixa apresentada contra desconhecidos.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 5.042.108,34€ 

(cinco milhões, quarenta e dois mil, cento e oito euros e trinta e quatro cêntimos).   

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

5 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 112.636,16€ 

(cento e doze mil, seiscentos e trinta e seis euros e dezasseis cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

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

     a)1 – Ano de 2015 

- Modificação número trinta e quatro, alteração ao orçamento da despesa número trinta e 

um, no valor de 35.148,86€ (trinta e cinco mil, cento e quarenta e oito euros e oitenta e seis 



cêntimos) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número trinta e quatro, alteração ao plano de atividades municipais 

número vinte e sete, no valor de 3.865,90€ (três mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e noventa 

cêntimos) nas diminuições/anulações; 

- Modificação número trinta e cinco, alteração ao orçamento da despesa número trinta e 

dois, no valor de 50.555,93€ (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e noventa e 

três cêntimos) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número trinta e cinco, alteração ao plano de atividades municipais número 

vinte e oito, no valor de 3.757,03€ (três mil, setecentos e cinquenta e sete euros e três cêntimos) 

nas inscrições/reforços e no valor de 12.098,77€ (doze mil, noventa e oito euros e setenta e sete 

cêntimos) nas diminuições/anulações. 

a)2 – Ano de 2016 

- Modificação número um, alteração ao orçamento da receita número um, no valor de 

233.189,00€ (duzentos e trinta e três mil, cento e oitenta e nove euros) nas inscrições/reforços e 

nas diminuições/anulações; 

- Modificação número um, alteração ao orçamento da despesa número um, no valor de 

256.700,00€ (duzentos e cinquenta e seis mil e setecentos euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número um, alteração ao plano de atividades municipais número um, no 

valor de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações. 

 

 

b) Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte revisão: 

- Modificação número dois, revisão ao orçamento da despesa número um, no valor de 

4.500,00€ (quatro mil e quinhentos 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 sua imediata execução, e remeter a mesma à 

próxima sessão da Assembleia Municipal também para efeitos de ratificação. 

 

 

7 – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA/VIA VERDE/FUNDO DE MANEIO     

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para abertura de conta bancária para aderir 

à via verde através da compra dos identificadores. O montante a transferir para a conta em causa 

será de 3.000€ (três mil euros), constituindo-se fundo de maneio, do mesmo valor e pela rubrica 

02021099 (classificação económica). O fundo de maneio ficará à responsabilidade dos 

trabalhadores em serviço na Tesouraria, sendo o seu movimento efetuado com as necessárias 

adaptações ao funcionamento da via verde. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas 

apresentadas. 

 

 

     8 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

           

     8.1 – LEITURA E COBRANÇA DE CONSUMOS DE ÁGUA NA FREGUESIA DE 

AVIS 

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 leitura e cobrança de 

consumos de água, na Freguesia de Avis. 

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

pelo Senhor Presidente.  

 

 

9 – ALTERAÇÃO DO LIMITE DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA NO 

CENTRO HISTÓRICO DE AVIS  

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta da trabalhadora - Arquiteta Inês Fonseca 

(Técnico Superior) de alteração do limite da Área de Reabilitação Urbana - Centro Histórico de 

Avis. 

Da avaliação que foi efetuada, considerou-se que o limite da área de reabilitação urbana 

deveria ser alterado para abranger o Jardim do Mestre, porque faz parte do sistema defensivo do 

Período da Restauração, constituindo uma lacuna na ARU, e porque poderá vir a ser alvo de 

atenção no Plano de Ação de Regeneração Urbana. A área a abranger é igual à anterior, sendo 

delimitada a sul pelo Jardim do Mestre. 

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

alteração do limite da Área de Reabilitação Urbana em causa e remeter o assunto à próxima 

sessão da Assembleia Municipal para efeitos de aprovação. 

 

 

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); B)7 e B)8.  

 

 

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

eram quinze 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.     

 
 


