
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS     

 

  

 

Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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 (14/09/2016); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA “AMIGOS DO ATLETISMO 

DE AVIS”: VIATURA; 

    b) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE 

CARTAZ; 

    c) TERRAS DO CONDESTÁVEL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO: CANDIDATURA A CENTRO QUALIFICA; 

    d) CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE: “30.ª BAJA POTALEGRE 500”; 

    e) AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: 

“ESCRITOS & ESCRITORES - AVIS 2016 - 8.ª EDIÇÃO”; 

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. JOSÉ FRANSCISCO CORDEIRO BICHA/ISENÇÃO DAS TAXAS 

MUNICIPAIS; 

5. AJUSTES DIRETOS; 

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

          a) MODIFICAÇÃO N.º 18; 

      9. PARQUE DE CAMPISMO/ESTADIAS DE LONGA DURAÇÃO; 

    10. EMPREITADA DA “BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO - 

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA”/LIBERAÇÃO 

DE CAUÇÕES; 

    11. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

          11.1. ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA; 

          11.2. ESTUDOS E DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, NO ÂMBITO DA CPCJ; 

          11.3. CONSULTADORIA FINANCEIRA E CONTABILÍSTICA; 

          11.4. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM; 



          11.5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE EDIFÍCIOS E 

EQUIPAMENTOS, TRABALHOS ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

(ELETRICIDADE); 

          11.6. SERVIÇOS DE LIMPEZA ESPECÍFICOS DAS INSTALAÇÕES 

MUNICIPAIS; 

          11.7. PROTEÇÃO CIVIL/GABINETE TÉCNICO FLORESTAL;  

    12. ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ANO LETIVO 2016/2017; 

    13. CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE AVIS/AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E LAZER; 

    14. REFORMULAÇÃO DO ACORDO DE PAGAMENTOS À “ÁGUAS DE LISBOA E 

VALE DO TEJO”; 

    15. PAGAMENTO DO VOLUME DE ÁGUA NAS REDES PREDIAIS DE AVIS, 

BENAVILA E ALCÓRREGO; 

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

 

     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. CTT/Reunião               

Ficou de ser marcada reunião, há já alguns meses, com os CTT. A mesma chegou a ser 

efetuada?   

O Senhor Presidente informou que foram encetados vários contatos com os CTT. Foi 

marcada reunião e, posteriormente, desmarcada. Não há, ainda, data para realização da mesma.  

1.1.2. Alcatroamento de ruas 

O alcatroamento nas ruas das Freguesias tem estado parado. Na Rua dos Bombeiros, em 

Avis, há buracos, possivelmente das condutas. Para bicicletas e motos torna-se perigoso porque 

é profundo. A que é que se deve esta paragem? Em Benavila, a rua que passa ao lado do asilo e 

segue até ao cruzamento para o Vale de Seda está em péssimas condições, mas não foi alcatroada. 

Porquê? 

O Senhor Presidente informou que houve um pedido de suspensão dos trabalhos da 

empresa responsável pela empreitada. Os trabalhos estão dentro dos prazos previstos e vão ser 

retomados na próxima sexta-feira. Em Benavila, a rua em questão, será alcatroada com o 

equipamento do Município ou adjudicada a uma empresa. 

1.1.3. Qualidade da água  

Já percebeu que foram feitas as limpezas aos depósitos da água. Existem análises. Qual 

é, neste momento, o estado da qualidade da água? 

O Senhor Presidente informou que a situação tem sido acompanhada diariamente. As 

análises efetuadas atestam que a água está em boas condições. A verdade é que, a água continua 

a chegar com cor e resíduos. O Município está a tentar resolver o problema. Referiu que a água 

que chega à torneira deve ser de boa qualidade.  

O Senhor Vereador Rui Henriques perguntou se há plano B, pois terão de ser assumidas 

responsabilidades se acontecer algo como consequência da má qualidade da água.  



O Senhor Presidente respondeu que sim, no entanto, para tomar outro tipo de medidas, 

terão que existir provas em como a água não está em condições para consumo. Salientou ainda 

que, a ARS está a acompanhar todo o processo. 

1.1.4. Dardico Agro-Indústria, S.A. 

É inquestionável a importância da Dardico Agro-Indústria, S.A., em Avis, pelo emprego 

que cria e pelo investimento que faz. Mas o Município deveria ter um papel regulador devido 

aos cheiros, bastante fortes, por vezes, consequência dos seus esgotos, o que torna o ar quase 

irrespirável. O odor é um fator que afeta e muito a qualidade de vida das pessoas. Deverá haver 

conversa com a Dardico para minimizar esta situação.  

O Diretor de Departamento Municipal, Joaquim Monteiro, por solicitação do Senhor 

Presidente, informou que, de acordo com os elementos existentes, o efluente industrial vai dar a 

um poço de retenção situado num dos pavilhões da Dardico, o qual é bombeado para uma caixa 

até à ETAR. Acontece que, por vezes, aparecem resíduos de esgoto industrial onde não deveriam 

existir. 

1.1.5. Bairro do Serradão  

Que movimentos estão a ser feitos no Bairro do Serradão? 

O Diretor de Departamento Municipal, Joaquim Monteiro, por solicitação do Senhor 

Presidente, informou que esses movimentos se devem à construção de um ramal de esgoto e de 

águas pluviais. Trata-se de um ramal normal doméstico.  

1.2 – Vereador José Ramiro Caldeira     

1.2.1. Alcatroamento de ruas              

Quais os critérios que levaram à escolha das ruas para alcatroamento?  

O Senhor Presidente informou que os critérios adotados para alcatroar as ruas são fruto 

de reuniões realizadas com as Freguesias onde foram definidas as prioridades de intervenção. 

 

 

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 Setembro de dois 

mil e dezasseis que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.336.531,55€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 4.850,00€ 

- Em cofre ........................................................................................................... 1.432,43€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA 

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

de ser presente à reunião:  

 

a) Uma carta da Associação Desportiva e Recreativa “Amigos do Atletismo de Avis” 

informando que foi contemplada com uma viatura (carrinha de 9 lugares) pela Direção de 

Veículos do Estado e Logística. Coloca a carrinha à disposição do Município, solicitando, quando 

necessário, a utilização das instalações do Parque de Máquinas - Oficina para pequenas 

manutenções, como por exemplo, mudanças de óleo e pneus. 



O Senhor Presidente propôs, à semelhança de outras Associações, Coletividades e 

IPSS’s, que, quando utilizar a viatura da Associação Desportiva e Recreativa “Amigos do 

Atletismo de Avis”, e como o Município a deverá entregar no estado em que a recebeu, que o 

combustível gasto na mesma seja reposto na bomba do Município sita no Parque de Máquinas. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

b) Uma carta do Rancho Folclórico de Avis solicitando autorização para a elaboração e 

impressão de cartaz a publicitar e a convidar todos os interessados para um ensaio aberto, a 

realizar no dia 1 de Outubro, com o objetivo de angariação de novos elementos. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a elaboração e 

impressão do cartaz, 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.   

 

 

c) Uma comunicação da Terras do Condestável - Associação de Desenvolvimento 

Integrado (ADI-TC) informando que se encontra a preparar candidatura para a criação de um 

Centro Qualifica, nos termos da ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 

Profissional, IP, do qual pretende ser entidade promotora. Solicitam o envio de declaração de 

interesse manifestando intenção do Município de Avis para estabelecimento de uma parceria, 

sendo a sua formalização, celebrada por protocolo, após aprovação do Centro Qualifica.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o envio de declaração 

que manifesta interesse e disponibilidade para a formalização de parceria com a ADI-TC com 

vista à criação e ao desenvolvimento de um Centro Qualifica de que a Terras do Condestável - 

Associação de Desenvolvimento Integrado será promotora.  

 

 

d) Um ofício da Câmara Municipal de Portalegre solicitando parecer tendo em 

consideração a passagem pelo Concelho de Avis da Prova de Todo-o-Terreno “30.ª Baja 

Portalegre 500”. 

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

solicitado. 

 

 

e) Uma carta da Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural solicitando o 

apoio/patrocínio do Município para alojamento de escritores participantes na iniciativa “Escritos 

& Escritores - Avis 2016 - 8.ª edição”, a realizar nos dias 28, 29 e 30 de Outubro de 2016, através 

da cedência de apartamentos do Parque de Campismo. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder dois apartamentos de 

tipologia T1, 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 José Ramiro Caldeira não participou nesta deliberação por se ter 

declarado legalmente impedido de o fazer. 

 

 

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – JOSÉ FRANSCISCO CORDEIRO BICHA/ISENÇÃO DAS TAXAS 

MUNICIPAIS         



De José Francisco Cordeiro Bicha, residente no Bairro da Estrada do Clube Náutico, n.º 

1, Freguesia e Município de Avis, na qualidade de representante de um grupo de amigos de Avis, 

a requerer a isenção total das taxas municipais que forem devidas pela realização de bailes-

convívio, em Avis, enquanto tiver lugar a promoção dos mesmos. 

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

interessado. 

 

 

 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 49/2016 – Arlindo José Varela Martins - Aquisição de 11 baterias; 

- P.º N.º 50/2016 – JR - Informática de Telmo Rodrigues - Aquisição de 17 computadores 

e tinteiros. 

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 217/2016 – Vicente A. Santos & Filhos, Lda. - Reparação de roçadoura; 

- P.º N.º 218/2016 – Auto Moderna do Sor, Lda. - Aquisição de 10 rolos de papel térmico 

para tacógrafos; 

- P.º N.º 219/2016 – ATAM - Formação; 

- P.º N.º 220/2016 – Rodoviária Nacional - Aluguer de autocarro; 

- P.º N.º 221/2016 – Auto Sueco, Lda. - Reparação do autocarro Volvo, de matrícula 92-

87-SI; 

- P.º N.º 222/2016 – Auto Moderna do Sor, Lda. - Afinação do tacógrafo do autocarro 

Volvo, de matrícula 92-87-SI; 

- P.º N.º 223/2016 – Somefe, Lda. - Aquisição de 30 juntas de ligação e transição; 

- P.º N.º 224/2016 – Ildefonso Velez, Lda. - Reparação do autocarro do lixo; 

- P.º N.º 225/2016 – Impritejo, Lda. - 600 sacos em algodão. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.   

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 17.744,88€ 

(dezassete mil, setecentos e quarenta e quatro euros e oitenta e oito cêntimos).   

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 176.632,63€ 

(cento e setenta e seis mil, seiscentos e trinta e dois euros e sessenta e três cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

      Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 

- Modificação número dezoito, alteração ao orçamento da despesa número dezasseis, no 

valor de 98.500,00€ (noventa e oito mil e quinhentos euros) nas inscrições/reforços e nas 



diminuições/anulações; 

- Modificação número dezoito, alteração ao plano de atividades municipais número treze, 

no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número dezoito, alteração ao plano plurianual de investimentos número 

sete, no valor de 92.000,00€ (noventa e dois mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações. 

 

 

 9 – PARQUE DE CAMPISMO/ESTADIAS DE LONGA DURAÇÃO  

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta de estadias de longa duração, em 

período de época baixa, no Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão, a que acresce 

150,00€/mês por cada pessoa a mais no apartamento: 

- T0 – 1 pessoa: 300,00€/mês; 

- T1 – 1 pessoa: 500,00€/mês. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

   

 

 10 – EMPREITADA DA “BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO - 

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA”/LIBERAÇÃO DE 

CAUÇÕES  

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

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Decoter - Sociedade de Construção 

e Decoração, Lda., adjudicatária da empreitada da “Biblioteca Municipal José Saramago - 

Melhoria das Condições de Acessibilidade e Segurança”, requereu a liberação das cauções 

prestadas, no âmbito do contrato respetivo.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial 

das cauções no valor de 30%, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito. 

 

 

 11 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       

 

      11.1 – ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA 

 Tendo em atenção que se justifica a manutenção e formação na área da música, o Senhor 

Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos 

encargos plurianuais relativamente à celebração de dois contratos de prestação de serviços, por 

um ano (2017), para desempenho de atividades na Escola de Música e da Orquestra.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 
 

      11.2 – ESTUDOS E DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, NO ÂMBITO DA CPCJ   

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 um ano (2017), para realização de estudos e diagnósticos na área da infância e da 

juventude, bem como apresentação de propostas, no âmbito da Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens.  



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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      11.3 – CONSULTADORIA FINANCEIRA E CONTABILÍSTICA   

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 um ano (2017), para exercício de atividade na área da consultadoria financeira e 

contabilística.  

O Senhor Vereador Rui Henriques referiu que Avis é dos Municípios que mais gastos tem 

com consultadoria financeira e contabilística, pelo que, propôs a consulta a outras empresas para 

comparar e avaliar os valores cobrados por este tipo de serviços. 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      11.4 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM    

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 um ano (2017), para desempenho de atividade na área da locação de equipamentos 

de som.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      11.5 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE EDIFÍCIOS E 

EQUIPAMENTOS, TRABALHOS ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

(ELETRICIDADE)    

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 um ano (2017), para desempenho de atividade na área da eletricidade - exploração 

de edifícios e equipamentos, trabalhos especializados e acompanhamento técnico.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      11.6 – SERVIÇOS DE LIMPEZA ESPECÍFICOS DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS     

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 um ano (2017), tendo em vista a realização de serviços de limpeza específicos das 

instalações municipais.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      11.7 – PROTEÇÃO CIVIL/GABINETE TÉCNICO FLORESTAL      

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 um ano (2017), para desempenho de atividade na área da Proteção Civil/Gabinete 

Técnico Florestal.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

  12 – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ANO LETIVO 2016/2017       

 Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para colocar a concurso, no presente ano 

letivo, 20 bolsas de estudo para o ensino secundário e 20 bolsas de estudo para o ensino superior, 

no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino 

Superior. 

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

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

autorização da assunção dos encargos plurianuais. 

 

 

  13 – CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS/AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E LAZER        

 Pelo Senhor Vereador António Luís Marques foi presente proposta para atribuição de 

subsídio ao CCDTCMA - Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Avis, no valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil euros), a pagar em mais de um ano 

económico, para a área da ação social, cultura, desporto e lazer. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor 

Vereador José Ramiro Caldeira, o voto contra do Senhor Vereador Rui Henriques, e dois votos 

a favor dos Senhores Vereadores, Manuel Ribeiro e António Luís Marques, aprovar a proposta 

apresentada, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea p), do número um, do artigo 

trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro. 

Remeter este assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de 

autorização da assunção dos encargos plurianuais. 

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

impedido de o fazer. 

 

 

  14 – REFORMULAÇÃO DO ACORDO DE PAGAMENTOS À “ÁGUAS DE LISBOA 

E VALE DO TEJO”        

 Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para reduzir a taxa de juro (3%) e para 

dividir o valor restante do Acordo de Pagamentos à “Águas de Lisboa e Vale do Tejo” 

(236.956,74€) em prestações constantes de 9.873,20€ (nove mil, oitocentos e setenta e três euros 

e vinte cêntimos), durante 24 meses. 

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

apresentada e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal. 

 

 

 15 – PAGAMENTO DO VOLUME DE ÁGUA NAS REDES PREDIAIS DE AVIS, 

BENAVILA E ALCÓRREGO         

O Senhor Presidente informou que, depois de efetuado o esvaziamento e limpeza dos 

depósitos de abastecimento de água às populações de Avis, Benavila e Alcórrego, a reposição do 

abastecimento provoca entrada de ar nas canalizações domésticas, causando alterações na 

contagem do consumo, e consequente aumento dos valores a pagar. A verificar-se essa situação, 



seria necessário proceder à devida correção, o que não veio a acontecer, de acordo com os 

pareceres técnicos. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

   

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

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

do Município de Avis (1.º semestre de 2016) - alínea e) do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 03 

de Setembro. 

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 e); B)4; B)11; B)12; B)13 e B)14.  

 

 

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

eram dezasseis horas e quinze minutos, de tudo para constar se lavrou a presente ata.  

  

 

E eu,                                                          , Assistente Técnico, exercendo atividade na 

Divisão de Administração Geral do Município de Avis, para o efeito designada por despacho do 

Senhor Presidente da Câmara datado do dia dois de Junho de dois mil e dezasseis, a lavrei, 

subscrevo e assino.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


