
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE 

OUTUBRO DE DOIS MIL E QUINZE     

 

  

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 (14/10/2015); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) ULSNA/CENTRO DE SAÚDE DE AVIS: PEDIDO DE CEDÊNCIA DO 

AUDITÓRIO MUNICIPAL;  

    b) ANA BELA SILVA: PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS 

DE BENAVILA; 

    c) ASRPICA: CEDÊNCIA DE SOM;  

    d) APEEECA: PEDIDO DE FOTOCÓPIAS; 

    e) COMARCA DE PORTALEGRE/FRONTEIRA - PROCURADORIA DA 

INSTÂNCIA LOCAL: CRIME DE DANO;     

4. AJUSTES DIRETOS;  

5. DESPESAS;  

6. PAGAMENTOS; 

      7. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

     a) MODIFICAÇÃO N.º 22; 

     b) MODIFICAÇÃO N.º 23; 

     c) MODIFICAÇÃO N.º 24; 

     d) MODIFICAÇÃO N.º 25; 

      8. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AVENÇA: 

          8.1. ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA; 

          8.2. COORDENAÇÃO DA CPCJ E OUTROS;   

      9. CONTRATO EMPREGO JOVEM ATIVO/CANDIDATURA; 

    10. PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA, NAS SEGUINTES ÁREAS: 

          10.1. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM;  

          10.2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE EDIFÍCIOS E 

EQUIPAMENTOS, TRABALHOS ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

(ELETRICIDADE); 

    11. FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL/PARQUE DE CAMPISMO. 

             

    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. Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de Avis             

O Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de Avis foi utilizado por uma 

equipa de Sousel. Como é que existem condições para a equipa de Sousel treinar e jogar e não 

há condições para os clubes locais usufruírem deste espaço? 

O Senhor Presidente informou que o Agrupamento tem regulamento onde está estipulado 

que o Pavilhão pode ser utilizado por todas as associações, desde que paguem 20€/hora, para 

fazer face a diversas despesas, como a luz, a água e do trabalhador.   

O Senhor Vereador Rui Henriques relembrou que, há uns anos, foi dito em reunião de 

Câmara que estava a ser feito um regulamento de utilização do Pavilhão. Foi sendo adiado de 

reunião para reunião. O Município pôs-se sempre de parte neste assunto. 

O Senhor Presidente referiu que existe um acordo com o Agrupamento para que, sempre 

que haja atividades desenvolvidas pelo Município, do qual este seja parceiro, possa utilizar o 

Pavilhão de forma gratuita. 

 

 

2 – BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ SARAMAGO” 

O Senhor Presidente entregou convites aos Senhores Vereadores para a inauguração da 

Biblioteca Municipal “José Saramago”. 

 

 

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 ........................................................................................... 621.391,56€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 3.020,00€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 433,86€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA 

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

de ser presente à reunião:  

 

a) Um ofício da ULSNA – Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano - EPE/Centro 

de Saúde de Avis solicitando a cedência do Auditório Municipal para a realização de uma sessão 

de educação para a saúde, destinada ao público em geral, no dia 05 de novembro de 2015. 



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

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 comunicação de Ana Bela Guerra Velez da Silva solicitando a utilização do 

Pavilhão Multiusos de Benavila, no dia 14 de novembro, para uma festa de aniversário. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Pavilhão, no dia 

solicitado, ficando a limpeza do mesmo a cargo da interessada. 

 

 

c) Um ofício da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados Pensionistas e 

Idosos do Concelho de Avis solicitando a cedência de som para a realização da Assembleia Geral 

Ordinária, no próximo dia 12 de novembro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o equipamento de som, 

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. 

 

 

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

Escolas do Concelho de Avis solicitando a emissão de 200 cópias A4 e 6 cópias A3 da 

convocatória da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 22 de outubro de 2015. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão do 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. 

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

impedido de o fazer. 

 

 

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 84/15.7GAAVS - crime de dano), originado numa queixa 

apresentada contra desconhecidos.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 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 54/2015 – Aquisição de material de canalização. 

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 157/2015 – Aquisição de 13 desumidificadores; 

- P.º N.º 158/2015 – Aquisição de 6 caixas de tiras para medir o colesterol e 6 caixas de 

tiras para medir os triglicéridos; 

- P.º N.º 159/2015 – Aquisição de 2 correias para a Komatsu PC290; 

- P.º N.º 160/2015 – Verificação do tacógrafo - DAF 17-32-EF; 



- P.º N.º 161/2015 – Serviço de bate chapa - DAF 17-32-EF; 

- P.º N.º 162/2015 – Aquisição de 3 livros de cheques. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

5 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 23.513,81€ 

(vinte e três mil, quinhentos e treze euros e oitenta e um cêntimos).   

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

6 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 118.162,59€ 

(cento e dezoito mil, cento e sessenta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

     Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 

- Modificação número vinte e dois, alteração ao orçamento da despesa número dezanove, 

no valor de 270.900,00€ (duzentos e setenta mil e novecentos euros) nas inscrições/reforços e 

no valor de 193.695,51€ (cento e noventa e três mil, seiscentos e noventa e cinco euros e 

cinquenta e um cêntimos) nas diminuições/anulações; 

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

dezassete, no valor de 5.100,00€ (cinco mil e cem euros) nas inscrições/reforços e no valor de 

82.304,49€ (oitenta e dois mil, trezentos e quatro euros e quarenta e nove cêntimos) nas 

diminuições/anulações; 

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

valor de 15.600,00€ (quinze mil e seiscentos euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

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

oito, no valor de 1.800,00€ (mil e oitocentos euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

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

um, no valor de 27.400,00€ (vinte e sete mil e quatrocentos euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

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

dezoito, no valor de 4.400,00€ (quatro mil e quatrocentos euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

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

número nove, no valor de 800,00€ (oitocentos euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

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

dois, no valor de 16.500,00€ (dezasseis mil e quinhentos euros) nas inscrições/reforços e no valor 

de 93.704,49€ (noventa e três mil, setecentos e quatro euros e quarenta e nove cêntimos) nas 

diminuições/anulações; 

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

dezanove, no valor de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros) nas inscrições/reforços e no 

valor de 7.392,76€ (sete mil, trezentos e noventa e dois euros e setenta e seis cêntimos) nas 

diminuições/anulações; 



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

número dez, no valor de 80.097,25€ (oitenta mil, noventa e sete euros e vinte e cinco cêntimos) 

nas diminuições/anulações. 

 

 

      8 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AVENÇA: 

 

      8.1 – 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 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 celebração de dois contratos de 

prestação de serviços - avença por um ano (2016), para desempenhar atividades na Escola de 

Música e da Orquestra, mediante o pagamento de uma prestação mensal, no valor de 1200,00€ 

(mil e duzentos euros), a cada prestador de serviços.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      8.2 – COORDENAÇÃO DA CPCJ E OUTROS 

O Senhor Presidente propôs 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 celebração de 

contrato de prestação de serviços - avença por um ano (2016), mediante o pagamento de uma 

prestação mensal, no valor de 1200,00€ (mil e duzentos euros). O objetivo da prestação de 

serviços, no âmbito da avença será: coordenação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 

realização de estudos e diagnósticos na área da infância e juventude, bem como a apresentação 

de propostas neste âmbito.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      9 – CONTRATO EMPREGO JOVEM ATIVO/CANDIDATURA      

Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Anabela Pires, 

comunicando que existe a possibilidade de fazer uma candidatura Emprego Jovem Ativo, para 

jovens dos 18 aos 29 anos, através do IEFP. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a apresentação da 

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

autorização da assunção dos encargos plurianuais. 

 

 

      10 – PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA, NAS SEGUINTES 

ÁREAS: 

 

      10.1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM  

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, para desempenhar 

atividade na área da locação de equipamentos de som: 

- Carnaval (5 a 9/2); 

- 5.ª Gala Dança; 

- AvisJovem; 

- Regata “Head of the Cork”; 

- Dia Mundial do Teatro; 

- Feriado Municipal; 

- Maratona Extreme BTT; 

- Dia Internacional Monumentos e Sítios; 

- Comemorações 25 de abril; 

- Comemorações 1.º de maio; 

- Feira Medieval Ibérica (13/5 a 15/5); 

- Dia Internacional Museus; 

- Festa da Criança (1/6); 

- Piscina Municipal (1/6 a 18/9); 

- Feira do Livro (3/6 a 5/6); 

- Marchas Populares (9/6 a 3/7); 

- Remo – Troféu Mestre de Avis; 

- Feira Franca de Avis (24 e 26/7); 

- 2.º aniversário CIOA + MusCA; 

- Ludoacampamento; 

- Jornadas Europeias do Património; 

- 3.ª Idade em Festa; 

- BTT – Taça Portugal XCO; 

- A Festa das Bruxas; 

- S. Martinho e a Tiborna; 

- Audição da Escola Municipal de Música; 

- Festas de Natal; 

- Concerto de Natal.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      10.2 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE EDIFÍCIOS E 

EQUIPAMENTOS, TRABALHOS ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

(ELETRICIDADE) 

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, para desempenhar 

atividade na área da eletricidade - exploração de edifícios e equipamentos, trabalhos 

especializados e acompanhamento técnico: 

- Responsabilidade técnica pela exploração de: 

. Auditório Municipal “José Carlos Ary dos Santos”; 

. Biblioteca Municipal “José Saramago”; 

. Centro Interpretativo da Ordem de Avis; 

. Complexo das Piscinas Municipais; 

. Museu do Campo Alentejano; 

. Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão; 



. Pavilhão Gimnodesportivo Municipal; 

. Pavilhão Multiusos de Benavila; 

Trabalhos elétricos especializados e acompanhamento técnico às iniciativas culturais do 

Município: 

. Cantar dos Reis; 

. Regata “Head of the Cork”; 

. Feriado Municipal (28/3); 

. Comemorações 25 de abril e 1.º de maio; 

. Feira Medieval Ibérica (13/5 a 15/5); 

. Festa da Criança (1/6); 

. Feira do Livro (3/6 a 5/6); 

. Marchas Populares (9/6 a 3/7); 

. Remo - Troféu Mestre de Avis; 

. Feira Franca de Avis (24 a 26/7); 

. LudoAcampamento (24 a 26/8); 

. Traveler’s Event (2 a 4/9); 

. Jornadas Europeias do Património (23 a 25/9); 

. BTT - Taça Portugal XCO; 

. S. Martinho e a Tiborna (7 a 12/11); 

. Iluminações de Natal (30/11 a 7/12). 

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

apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

      11 – FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL/PARQUE DE CAMPISMO  

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de realização de procedimento visando a 

aquisição de gás a granel, pelo prazo de três anos, destinado ao Parque de Campismo da 

Albufeira do Maranhão.  

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

apresentada pelo Senhor Presidente, bem como, remeter o assunto à próxima sessão da 

Assembleia Municipal para autorização da assunção dos encargos plurianuais referentes a este 

procedimento.  

 

 

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, alíneas a), b) e c). 

 

 

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,                                                          , 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.     

 
  


