
 

 

EDITAL 
 

Nuno Paulo Augusto da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Avis, torna público, em 
cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que no 
período de 07/03/2016 a 11/03/2016, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares 
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:   
 

 
DELIBERAÇÕES:  

 
Câmara Municipal (reunião ordinária de 09/03/16)  
   
ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE 
DE PORTALEGRE 

 
- Atribuir um subsídio no valor de 258,30€ para comparticipar 
o almoço aos dadores de sangue, que teve lugar num 
restaurante de Avis, no dia 16 de Janeiro do corrente ano, 
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. 
   
PCP / COMISSÃO CONCELHIA DE AVIS  

 
- Ratificar a cedência das salas laterais do Pavilhão Multiusos 
de Benavila, para um lanche convívio, realizado no dia 6 de 
Março de 2016, 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. 
 
PCP / ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE PORTALEGRE  

 
- Ceder o Auditório Municipal, no dia 7 de Maio do corrente 
ano, para realização de um Encontro Regional, 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. 
 
SOCIEDADE RECREATIVA BENAVILENSE 

 
- Ceder o Pavilhão Multiusos de Benavila, para o dia 19 de 
Março, para realizar o “1.º Festival de Novos Talentos”, bem 
como, colocar tapetes no solo do Pavilhão, colocar um palco e 
fazer a instalação de som, 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. 
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO CONCELHO DE AVIS  

 
- Conceder os seguintes apoios para a V Gala de Dança - 
colour Spring -, a realizar no próximo dia 18 de Março, 
enquadrando-se os mesmos 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: 
. Cedência do Auditório Municipal; 
. Serviços gráficos/multimédia. 
 

 

 

      
ESCOLA PROFISSIONAL ABREU CALLADO 

 
- Ceder palco para as atividades da edição 2016 das 
Jornadas Culturais, 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. 
 

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE REFORMADOS 

PENSIONISTAS E IDOSOS DO CONCELHO DE AVIS  

 

- Ratificar a cedência de som para uma Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada no dia 3 de Março de 2016, 
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. 
 
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE REFORMADOS 

PENSIONISTAS E IDOSOS DO CONCELHO DE AVIS  

 

- Ceder o Hangar do Clube Náutico, no dia 31 de Março 
de 2016, com vista à realização de almoço, 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. 
 
ANTÓNIO M. REBORDÃO MONTALVO  

 

- Proceder à renovação da assinatura da Revista de 
Administração Local, no ano de 2016, pelo valor anual de 
60,00€. 
 
FUNDAÇÃO PROFESSOR FERNANDO DE PÁDUA  

 

- Atribuir um subsídio no valor de 50,00€ para fazer face a 
despesas de conclusão e lançamento da obra “CINDI-
Life”, oferecida ao Município de Avis, 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. 
 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALTER DO CHÃO  

 

- Oferecer a visita solicitada ao Museu do Campo 
Alentejano, no próximo dia 15 de Julho, bem como 
oferecer uma visita ao Centro Interpretativo da Ordem de 
Avis, 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. 
 
 



 

 

 

ESCOLA EB 2,3 MESTRE DE AVIS  
 

- Conceder os seguintes apoios para a Feira dos 
Produtos/Sopas, que terá lugar no próximo dia 18 de Março, 
enquadrando-se os mesmos 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: 
empréstimo de bancas, mesas e bancos, e stand.  
 

ANTÓNIO LEORNARDO PALHINHAS CALDEIRA  

 
- Oferecer, aos participantes no almoço anual BTM2 - 
Moçambique 1970-1975, a ter lugar no dia 30 de Abril de 2016, 
em Avis, visita ao CIOA e ao MUSCA, bem como, visita guiada 
à Zona Histórica, 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. 
 

PEDIDO DE SELAGEM DE ELEVADOR / FUTURÉVORA, 
CÓNDOMÍNIOS E LIMPEZA ESPECIALIZADA  

 
- Proceder à selagem do elevador sito na Rua da Cantina, 3, 
em Avis, por identificação de deficiências que implicam na 
segurança dos utilizadores, em face do requerido pela 
Futurévora, Condomínios e Limpeza Especializada, Lda.. 
 

PROTOCOLO COM A SOCIEDADE PORTUGUÉSA DE 
AUTORES  

 
- Subscrever proposta de Protocolo com a Sociedade 
Portuguesa de Autores, relacionada com pagamentos de 
direitos de autor. 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ANOS 2012 E 2013 / 
RETIFICAÇÃO DOS MAPAS DE CONTAS DE ORDEM  

 
- Aprovar a correção dos Mapas de Contas de Ordem das 
Gerências de 2012 e 2013, na sequência das recomendações 
do Tribunal de Contas. 
 
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS: 
 
PALESTRA / FEIRA DO LIVRO 2016  

 

- Emitir 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), à contratação em regime de 

prestação de serviços - tarefa, tendo em vista a realização de 

palestra para a Feira do Livro 2016. 

 
FEIRA MEDIEVAL / FEIRA FRANCA  

 

- Emitir 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), à contratação em regime de prestação de 

serviços - tarefa, tendo em vista os espetáculos para a Feira 

Medieval e para a Feira Franca. 

 

          

 
ESPETÁCULO / COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE ABRIL  

 

- Emitir 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), à contratação em regime de 

prestação de serviços - tarefa, tendo em vista o 

espetáculos para as comemorações do dia 25 de Abril. 

 
ANIMAÇÃO MUSICAL / FERIADO MUNICIPAL - 2.ª FEIRA DE 

PÁSCOA  

 

- Emitir 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), à contratação em regime de 

prestação de serviços - tarefa, tendo em vista a animação 

musical para a 2.ª Feira de Páscoa. 

 

REMODELAÇÃO DO EQUIPAMENTO POLIVALENTE 
DE AVIS / REPARAÇÃO DE ANOMALIAS  

 
- Revogar a deliberação tomada na reunião de Câmara do 
dia 24.02.2016, na qual foi deliberado proceder às 
necessárias reparações no Equipamento Polivalente de 
Avis, recorrendo à caução prestada pela empresa 
Agrocinco – Construções, S.A., uma vez que a mesma já 
se encontra no local para executar os trabalhos para 
reparação das anomalias identificadas.  
 
DECISÕES: 

 
FORNECIMENTO DE ÁGUA 
 

Deferido: 

 
- Contrato a José Luís Cordeiro Violante – Rua Luís de 
Camões, 46, Benavila. 
 
AJUSTES DIRECTOS  
 

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 8/2016 – Arlindo José Varela Martins - Aquisição 
de pneus. 
- P.º N.º 9/2016 – Flow Sistems - Aquisição de medidores 
de caudal. 
 
AJUSTES DIRETOS – REGIME SIMPLIFICADO 
 

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 36/2016 – Imprensa Nacional Casa da Moeda - 
Aquisição de 1 livro de reclamações. 
- P.º N.º 37/2016 – A MatosCar - Comércio Automóvel, S.A 
- Reparação da viatura Hyundai, de matrícula 30-JZ-27. 
- P.º N.º 38/2016 – Comunidade Intermunicipal do Alto 
Alentejo - Comparticipação nos Jogos do Norte 
Alentejano. 



 

 

 
- P.º N.º 39/2016 – AEDRL - Assinatura da Revista “Questões 
Atuais de Direito Local”. 
- P.º N.º 40/2016 – SEPAL, Lda. - Aquisição de 260 litros de 
herbicida e 2 sacos para recolha de embalagens. 
- P.º N.º 41/2016 – Duartes - Pirotecnia, Lda. - Aquisição de 
foguetes - Comemorações do 25 de Abril. 
- P.º N.º 42/2016 – Branco & Martinho, Lda. - Reparação da 
motorroçadora FS550 Sthil. 
- P.º N.º 43/2016 – Município de Sousel - Utilização da piscina 
nos meses de Abril, Maio, Junho, Outubro, Novembro e 
Dezembro. 
- P.º N.º 44/2016 – Instituto de Ciências Sociais - Aquisição de 
1 livro “A Reforma do Poder Local em Debate”. 
- P.º N.º 45/2016 – Lusasfal - Derivados Asfálticos de Portugal, 
S.A. - Aquisição de 1200 kg de massa betuminosa em baldes. 
- P.º N.º 46/2016 – Helder Cartas - Aquisição de 66 medalhas. 
 
 
 
 
 
Para conhecimento geral se pública o presente, e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares do costume. 
 
 
 

 Avis, 14 de Março de 2016 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Avis 
 
 

Nuno Paulo Augusto da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

    
 

 

  

 


