ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA NO DIA DOZE DE AGOSTO
DE DOIS MIL E QUINZE

Aos doze dias do mês de Agosto 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 (23/07/2015);
2 – RESUMO DIÁRIO (Disponibilidades Financeiras);
3 – CORRESPONDÊNCIA:
a) Nuno Paulo Augusto da Silva/Informação do período de férias;
b) Centro Republicano Ervedalense (Secção Cultural)/Festas em Honra de
S. Barnabé;
c) Clube de Futebol “Os Avisenses”/Atividade Desportiva-Cultural;
d) Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal
de Avis/Pedido de Apoio:
e) Grupo Columbófilo de Avis/Pedido de Instalações;
f) Santa Casa da Misericórdia de Avis/Feira Franca de Avis 2015;
g) Grupo Parlamentar do PCP/Código Contributivo;
h) Grupo Parlamentar do PCP/Votação dos Projetos de Lei do PCP de
devolução das Freguesias às Populações;
i) ACIPS-Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor/Protocolo de
Parceria;
j) CIMAA/Taça de Portugal XCO 2015;
k) CIMAA/BTT Norte Alentejano.
4 – REQUERIMENTOS:
a) OBRAS/LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO:
- Paula Luísa Freire Fouto Beja;
b) OBRAS/APROVAÇÃO DE PROJECTOS E CONCESSÃO DE
LICENÇAS:
- Catarina Pires Rodrigues;
c) OBRAS/APROVAÇÃO E LEGALIZAÇÃO:
- Paula Luísa Freire Fouto Beja;
- Rita Margarida V. G. da Costa Varela;
- Paulo Jorge Gomes Canelas Lourenço;
d) ÁGUAS/TARIFA SOCIAL PARA USO NÃO DOMÉSTICO:
- Santa Casa da Misericórdia de Avis.
5 – AJUSTES DIRECTOS;

6 – DESPESAS;
7 – PAGAMENTOS;
8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
a) Modificação n.º 16;
9 – VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E
SALUBRIDADE/FREGUESIA DE ALDEIA VELHA;
10 – EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM
ALDEIA VELHA/LIBERAÇÃO DE GARANTIA;
11 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
11.1 – Promoção do Município/VERÃO TOTAL 2015;
11.2 – Locação de material de transporte.
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 alertou para o facto do parque infantil junto à EB
Mestre de Avis não ter luz.
1.2
– Vereador Rui Henriques
1.2.1 – Laranjeiras
As laranjeiras junto ao Banco Totta estão a ficar com mazelas e poderão haver mais
e que podem vir a causar problemas.
O Senhor Presidente informou que iria mandar verificar a situação.
1.2.2 – Medições referentes aos prejuízos da água
Há alguns meses que se ficou de fazer um levantamento desta situação, gostaria de
saber se já há alguma informação?
O Senhor Presidente informou que logo que hajam resultados concretos serão
presentes em reunião de Câmara.
1.2.3 – Artigo na publicação “Águia”
O Senhor Vereador Rui Henriques chamou a atenção para artigo na publicação
“Águia”, pouco abonatório para o representante do Município de Avis no evento dos Jogos
Florais do corrente ano, promovido pela Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural.
O Senhor Presidente referiu que, à data, não havia qualquer conhecimento sobre o
dito artigo, pelo que não iria haver qualquer pronúncia sobre o assunto. Respeitar-se-á a
liberdade de imprensa.

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 sete de agosto de dois mil e
quinze que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias …………………………………………………......… 139.958,49
- Fundos de maneio ……………………………………………………... 1.509,00
- Em cofre ……………………………………………………………….. 2.315,00
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 Presidente da Câmara Municipal de Avis, Nuno Paulo
Augusto da Silva, informando que no período de vinte e sete de Julho a onze de Agosto se
encontra de férias.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

b)
Um ofício do Centro Republicano Ervedalense (Secção Cultural), solicitando
a cedência de equipamento para a realização das festas em honra de S. Barnabé, nos dias 7,
8 e 9 de Agosto, sendo necessário o seguinte material:
- Palco com 8x5m;
- Stand para Bar;
- Stand para quermesse;
- Som para a atuação do Grupo de Cantares;
- Transporte das mesas e cadeiras de Figueira e Barros para Ervedal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
ratificar a concessão dos apoios solicitados, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea
u), do artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de
doze de setembro.
c)
Um ofício do Clube de Futebol “Os Avisenses”, solicitando apoio para a
realização da festa comemorativa do 69º aniversário do Clube, traduzido no seguinte:
- Stand para apoio do Bar;
- Iluminação no espaço do Pelourinho e corrente elétrica;
- 6 mastros para montar palco de apoio ao som;
- Ponto de água;
- Pavilhão Municipal;
- Cartazes de divulgação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
conceder os apoios solicitados, enquadrando-se estes apoios no disposto na alínea u), do
artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de
setembro.

d)
Um ofício do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara
Municipal de Avis, solicitando a atribuição de um subsídio no valor de 3.500,00€, para fazer
face a despesas inerentes a diversas iniciativas.
O Senhor Vereador Manuel Ribeiro propôs a atribuição do valor solicitado, dado que
esta Associação é parceira do Município em diversas iniciativas: Troféu de Remo Mestre de

Avis, Regatas e Campeonato Nacional de Fundo em Remo, ATP Ténis, Marchas Populares,
BTT Extreme, Campeonato Intermunicipal de Pesca e Ludoacampamento.
O Senhor Vereador Rui Henriques opinou que o pedido deveria discriminar as
iniciativas levadas ou a levar a efeito para melhor apreciação do pedido efetuado.
O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira informou que partilhava da opinião do
Senhor Vereador Rui Henriques.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores
Vereadores Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, aprovar a proposta apresentada pelo
Senhor Vereador Manuel Ribeiro, enquadrando-se o apoio no disposto na alínea p), 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 justificaram a sua
abstenção com a não discriminação e justificação das iniciativas levadas a efeito e para as
quais solicitaram o presente apoio.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.

e)
Um ofício do Grupo Columbófilo de Avis, solicitando a cedência das
instalações junto ao mercado municipal de Avis, para a realização do tradicional leilão de
pombos-correio no dia nove de agosto.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
ratificar a concessão do apoio solicitado, enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea u),
do artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze
de setembro.

f)
Um ofício da Santa Casa da Misericórdia de Avis, enviando informação sobre
os fundos obtidos pela venda das entradas na Feira Franca de Avis 2015 e agradecendo por
mais esta oportunidade.
Durante a Feira, foram conseguidas as seguintes entradas, as quais totalizam
14.180,50€:
- Sexta-feira: 1723 entradas / 5.886,00€;
- Sábado: 2482 entradas / 7.356,00€;
- Domingo: 327 entradas / 958,50€.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
g)
Um e-mail do Grupo Parlamentar do PCP – Partido Comunista Português,
enviando a intervenção do PCP e a sua evocação a plenário de um conjunto de artigos do
Código Contributivo.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
h)
Um e-mail do Grupo Parlamentar do PCP – Partido Comunista Português,
informando que PS, PSD e CDS-PP impediram a votação dos Projetos de Lei de criação das
freguesias extintas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

i)
Um e-mail da ACIPS – Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor,
enviando protocolo de parceria no âmbito do Portugal 2020, considerando ser uma
oportunidade para o desenvolvimento de estratégias de especialização inteligentes, capazes
de estabelecer sinergias com redes de serviços partilhados, de incrementar o crescimento
económico e o bem-estar social da região onde se inserem os parceiros subscritores e
atendendo aos princípios do Acordo de Compromisso que rege as políticas do Portugal 2020.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar o referido protocolo.
j)
Um e-mail da CIMAA – Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo,
enviando a documentação referente à prova BTT com a designação Taça de Portugal XCO
2015.
DELIBERAÇÃO: O Senhor Vereador Manuel Ribeiro informou que este assunto
vem no sentido de se assumir encargos e necessários procedimentos para a realização da
prova em Outubro.
Mais informou que esta prova se reveste de caracter nacional e a contar para os Jogos
Olímpicos e que por isso mesmo com grande cobertura nacional ao nível de comunicação
social, o que poderá ser um bom meio de divulgação das nossas potencialidades turísticas.
Informou, ainda, que vem na sequência de candidaturas apresentadas pelos
Municípios e que dadas as características do nosso Município propícias para a prática da
modalidade, este foi escolhido para a sua realização e uma vez realizado este ano no próximo
ano poderá ser novamente realizado no Município de Avis.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, proceder aos
necessários procedimentos destinados à organização da prova, suportando os valores
inerentes à sua organização.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.
k)
Um e-mail da CIMAA – Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo,
informando que o valor da quotização da prova de BTT será idêntica à do ano anterior e que
totaliza 1.560,00€ (mil quinhentos e sessenta euros).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, promover a iniciativa em
causa.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.
4 – REQUERIMENTOS:
4.1 – OBRAS/LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO:
O Senhor Presidente informou que foi concedida licença de utilização à munícipe
abaixo descrita:
4.1.1 Paula Luísa Freire Fouto Beja, respeitante a uma garagem, em virtude da
construção se encontrar nos termos da Lei – P.º N.º 11/15.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.2 – OBRAS/APROVAÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE LICENÇAS:

O Senhor Presidente informou que foi deferido o pedido de aprovação de projeto e
concessão do alvará de licença de construção à munícipe abaixo descrita, em virtude do
projeto se encontrar devidamente instruído e nos termos da legislação em vigor:
4.2.1 Catarina Pires Rodrigues, referente à alteração de edifício, sito na Praça da
República, Figueira e Barros – P.º N.º 13/2012 - PDM.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.3 – OBRAS/APROVAÇÃO E LEGALIZAÇÃO:
O Senhor Presidente informou que foram deferidos os pedidos de legalização dos
processos apresentados pelos munícipes abaixo descritos:
4.3.1 Paula Luísa Freire Fouto Beja, referente à legalização de obras efetuadas no
prédio sito na Rua Afonso Costa, n.º 65, Figueira e Barros – P.º N.º 6/15 – PDM;
4.3.2 Rita Margarida V. G. da Costa Varela, referente à legalização de obras
efetuadas no prédio sito na Rua Consiglieri Pedroso, n.º 33, Ervedal – P.º N.º 8/15 – PDM;
4.3.3 Paulo Jorge Gomes Canelas Lourenço, referente à legalização de obras
efetuadas no prédio sito no Cabeço do Fidalgo, art.º 176J e 159, Covões – P.º N.º 9/15 –
PDM.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.4 – ÁGUAS/TARIFA SOCIAL PARA USO NÃO DOMÉSTICO:
De Santa Casa da Misericórdia de Avis, a requerer a concessão de tarifa social (n.º 5
do art.º 47.º. do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública), para as
instalações do Lar e Creche em Avis, sitas na Praceta Nª Srª da Orada, Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
deferir a pretensão da Santa Casa da Misericórdia de Avis.
Os Senhores Vereadores Rui Henriques e José Ramiro não participaram neste
deliberação por se terem declarado legalmente impedidos de o fazer.
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 ss do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro,
na sua atual redação:
- P.º N.º 44/2015 – Aquisição de medidores de caudal.
5.1.2 De acordo com os artigos 128.º e 129.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
Janeiro, na sua atual redação:
- P.º N.º 97/2015 – Aquisição de peças para o trator MF 4455;
- P.º N.º 98/2015 – Patrulhamento – Verão Total;
- P.º N.º 99/2015 – Aquisição de 2350 autocolantes – Biblioteca José Saramago;
- P.º N.º 100/2015 – Aquisição de 300m de velcro;
- P.º N.º 101/2015 – Aquisição de pão com chouriço, sumos e maçãs – Feira Franca
de Avis 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – DESPESAS:

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de -29.947,12
(vinte nove mil novecentos e quarenta e sete euros e doze cêntimos, negativos)
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – PAGAMENTOS:
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de
143.979,03€ (cento e quarenta e três mil, novecentos e setenta e nove euros e três cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais:
- Modificação número dezasseis, alteração ao orçamento da receita número um, no
valor de 436.036,02 € (quatrocentos e trinta e seis mil, trinta e seis euros e dois cêntimos)
nas diminuições/anulações;
- Modificação número dezasseis, alteração ao orçamento da despesa número catorze,
no valor de 15.084,62 € (quinze mil, oitenta e quatro euros e sessenta e dois cêntimos) nas
inscrições/reforços e 451.120,64 € (quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e vinte euros e
sessenta e quatro cêntimos) nas diminuições/anulações;
- Modificação número dezasseis, alteração ao Plano Plurianual de Investimentos
número sete, no valor de 333.830,31 € (trezentos e trinta e três mil oitocentos e trinta euros
e trinta e um cêntimos) nas diminuições/anulações;
- Modificação número dezasseis, alteração ao Plano de Atividades Municipais
número doze, no valor de 170,00 € (cento e setenta euros) nas inscrições/reforços e 37.425,71
€ (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e setenta e um cêntimos) nas
diminuições/anulações.
9 – VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E
SALUBRIDADE/FREGUESIA DE ALDEIA VELHA:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação da Comissão de Vistoria
referente à verificação das condições de segurança e salubridade, requerida pela Freguesia
de Aldeia Velha, respeitante ao P.º N.º 6/2014, dando cumprimento à deliberação da Câmara
tomada na sua reunião ordinária de oito de Abril do corrente ano.
O Senhor Vereador Rui Henriques questionou sobre casos que já haviam sido
efetuada a demolição total dos prédios e se a situação não havia sido idêntica à presente.
O Senhor Presidente informou que já houve casos semelhantes.
O Senhor Engenheiro Monteiro, Diretor de Departamento Municipal, a exercer
atividade no Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos, informou que feita a
vistoria ao edifício em causa e feitos todos os cálculos necessários à decisão final, na ótica
da Comissão de Vistoria e de acordo com a filosofia do PDM, comprovou-se que ficaria
mais vantajoso, em termos de custos, para o proprietário fazer as obras de recuperação do
que a demolição do prédio.
DELIBERAÇÃO: Face às informações prestadas, a Câmara deliberou, por
unanimidade, manter a deliberação já tomada, propondo ao comproprietário do referido
prédio a execução das obras de recuperação.

10 – EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ALDEIA
VELHA/LIBERAÇÃO DE GARANTIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente um documento do DOUSU – Departamento de
Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos, comunicando que no dia 29 de julho de 2015, foi
efetuada a vistoria para receção definitiva da empreitada de “Pavimentação de Arruamentos
em Aldeia Velha”, adjudicada a GAVERG CONSTRUÇÕES, LDA..
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
restituir ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e promover a extinção da caução
prestada, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito.
11 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
11.1 – PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO/VERÃO TOTAL 2015:
Por proposta do Senhor Presidente foi retirado este assunto da Ordem do Dia.
11.2 – LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE:
O Senhor Presidente propôs que fossem desenvolvidos todos os procedimentos
necessários com vista à locação de material de transporte, designadamente:
- Dois automóveis ligeiros, de cinco lugares, para transporte de pessoas;
- Três carrinhas de nove lugares para transporte de crianças e serviço escolar.
O assunto foi objeto de debate, designadamente quanto ao destino e utilização dos
dois automóveis ligeiros, tendo o Senhor Vereador António Luís Marques informado que
tais viaturas não se destinavam, tal como acontece presentemente com as viaturas existentes,
exclusivamente para uso dos Vereadores, mas também para uso dos Serviços sempre que
são necessárias (formação, reuniões, divulgação de iniciativas municipais, entre outros).
O Senhor Vereador António Luís Marques considerou ainda que o Senhor Presidente
deveria ter uma viatura em condições para o Serviço das Presidências e não a atual, dado o
seu estado e elevado número de quilómetros.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente relativamente à locação das três carrinhas e, por maioria,
com o voto contra dos Senhor Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira,
relativamente aos dois automóveis ligeiros, devendo ser solicitada à Assembleia Municipal
a autorização para a assunção dos encargos plurianuais decorrentes da locação em causa.

C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:
Não houve público presente na reunião.

D) APROVAÇÃO DA ATA:
Foi deliberado, por unanimidade, no final da reunião, aprovar em minuta, os
seguintes pontos da ata: B)3, alíneas c) e i); B)4.4 e B)10.

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

