
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS     

 

 

   

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de 

Reuniões do Edifício Sede do Município, realizou-se com início às dez horas, a reunião 

extraordinária da Câmara Municipal de Avis sob a Presidência do Senhor Presidente, Nuno Paulo 

Augusto da Silva e com a presença dos Senhores Vereadores, Inês Filipe Pereira da Fonseca, 

Rui Miguel Delicado Nunes, Salomé Nobre Marques Guilhermino e Maria Margarida de Abreu 

Narciso Pacheco Quental, com a seguinte Ordem do Dia:         

 

 

1. CORRESPONDÊNCIA: 

     1.1. ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTA DO CONCELHO DE AVIS: PEDIDO DO 

PAVILHÃO DO CLUBE NÁUTICO; 

     1.2. EMPATHY VOICES, LDA.: PEDIDO DE ESPAÇO PÚBLICO; 

     1.3. ELENCOBRIGATÓRIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: PEDIDO DE 

IMPRESSÃO DE TEXTOS E DE POSTAIS DE NATAL; 

     1.4. ASRPICA: PEDIDO DO CASÃO DO CLUBE NÁUTICO; 

     1.5. EPRAL: PEDIDO DE ESTÁGIOS CURRICULARES; 

     1.6. PCP: FIM DAS PORTAGENS NAS EX-SCUT E FIM DAS PPP 

RODOVIÁRIAS/PROPOSTAS DE LEI; 

2. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 2023-2027 E MAPA DE PESSOAL PARA 

O ANO DE 2023. 

 

 

Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foram tratados os seguintes assuntos: 

 

 

1 – CORRESPONDÊNCIA 

 

1.1. Um ofício da Associação Motociclista do Concelho de Avis a solicitar a cedência do 

pavilhão do Clube Náutico para apoio ao 10.º Passeio TT, a realizar no dia 03 de dezembro de 

2022. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o espaço solicitado, a 

título gratuito, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo 

trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei 

número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, na sua atual redação. 

 

 

1.2. Uma comunicação de Empathy Voices, Lda. a solicitar a cedência de espaço, na via 

pública, para uma unidade móvel de rastreio auditivo gratuito, mais tenda, bem como um ponto 

de luz, para o dia 02 de dezembro de 2022, na Rua 1.º de Maio, junto à Praça de Táxis, em Avis. 

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, 

do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei número setenta e 

cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, na sua atual redação. 



 1.3. Um ofício da Elencobrigatório - Associação Cultural a solicitar a elaboração e 

impressão de postais de Natal. 

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, 

do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei número setenta e 

cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, na sua atual redação. 

 

 

 1.4. Uma comunicação da Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas e 

Idosos do Concelho de Avis a solicitar a cedência das instalações do casão do Clube Náutico, no 

dia 12 de dezembro, para a realização do almoço de Natal dos associados dos três núcleos. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da 

Senhora Vereadora Inês Fonseca, datado do dia 07 de novembro de 2022, a ceder o espaço 

solicitado, e conceder a utilização do mesmo a título gratuito, enquadrando-se este apoio no 

disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico 

das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, 

de doze de setembro, na sua atual redação. 

 

 

 1.5. Uma comunicação da Escola Profissional da Região Alentejo (Évora) a solicitar 

estágios curriculares para três alunos do 2.º ano de Programador Informático, residentes na área 

do Município de Avis. Remetem proposta do Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os estágios 

solicitados e aprovar o Protocolo respetivo. 

 

 

 1.6. Uma comunicação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar 

as propostas apresentadas ao Orçamento do Estado para 2023 no sentido de abolir as portagens 

nas ex-SCUT e de impedir os aumentos que as concessionárias se preparam para impor aos 

utilizadores das autoestradas e das pontes concessionadas. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

2 – DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 2023-2027 E MAPA DE PESSOAL PARA 

O ANO DE 2023      

Pelo Senhor Presidente foram presentes as demonstrações orçamentais para 2023-2027 

(incluindo o Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2023), importando o orçamento, quer 

na receita quer na despesa, no montante de 15.526.840,00€ (quinze milhões, quinhentos e vinte 

e seis mil e oitocentos e quarenta euros) para o ano de 2023.  

 O Senhor Presidente da Câmara apresentou, de forma genérica, os principais aspetos da 

proposta de Demonstrações Orçamentais e prestou esclarecimentos sobre as questões colocadas 

pelos Senhores Vereadores Rui Nunes e Margarida de Abreu Quental. 

Por solicitação do Senhor Presidente, esteve presente a Técnico Superior Dolores Brazão, 

a qual fez uma apresentação resumida dos documentos e prestou os esclarecimentos solicitados 

pelos Senhores Vereadores Rui Nunes e Margarida de Abreu Quental. 

A Senhora Vereadora Margarida de Abreu Quental referiu que a sua maior preocupação 

é o facto de a receita ser inferior à despesa e que esta situação deveria ser invertida. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara, após análise dos referidos documentos, deliberou, por 

maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores, Rui Nunes e Margarida de Abreu Quental, 



aprovar a proposta das Demonstrações Orçamentais para 2023-2027 e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta do Mapa de Pessoal para 2023. 

Mais deliberou, por unanimidade, remeter as propostas apresentadas para apreciação e 

eventual aprovação na próxima sessão da Assembleia Municipal. 

O Senhor Vereador Rui Nunes apresentou a seguinte declaração de voto: “Em relação ao 

orçamento apresentado, o meu voto é no sentido da abstenção e este sentido de voto tem em 

conta a substancial diferença que se verifica entre a despesa e a receita, o que não pode deixar 

de ser preocupante. No entanto, também não consiste no presente uma inquietação acrescida, até 

porque, relembrando as palavras sempre pronunciadas pelo Senhor Presidente “o Município goza 

de boa saúde financeira”, é pois pena, que com esta saúde financeira não se aprovem medidas, 

tais como a redução do IRS para 2,5% (apenas como exemplo, entre outras apresentadas), 

deixando assim, mais dinheiro disponível no bolso dos munícipes. Por outro lado, e do ponto de 

vista técnico, considero que a equipa que preparou o documento, fê-lo de escrupuloso zelo pelo 

seu trabalho, elaborando um trabalho que dignifica os colaboradores do Município, em geral, 

onde não se vislumbra qualquer apontamento e crítica materialmente relevante para não se 

considerar as contas confiáveis. 

Dito isto, e a execução política dos números refletidos no documento, que são da total 

responsabilidade da Maioria do Executivo e há que respeitá-los, não obtém o meu voto favorável 

e, por isso, o Vereador do PS opta pela abstenção na votação do Orçamento.” 

 

 

3 – APROVAÇÃO EM MINUTA 

Foi deliberado, por unanimidade, no final da reunião, aprovar em minuta, os seguintes 

pontos da ata: 1.1 a 1.5 e 2. 

 

 

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

eram doze 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 deliberação tomada na primeira reunião da Câmara 

Municipal de Avis, realizada no dia vinte de outubro de dois mil e vinte e um, a lavrei, subscrevo 

e assino.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


