
 

 

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 08/02/2016 a 12/02/2016, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares 
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:   
 

 
DELIBERAÇÕES:  

 
Câmara Municipal (reunião ordinária de 10/02/16)  
   
ANMP 

 
- Subscrever Protocolo estabelecido entre a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses e a Fundação Calouste 
Gulbenkian, o qual tem como objetivo criar as condições para 
uma adequada divulgação do projeto Desafio Gulbenkian “Não 
à Diabetes!” junto das populações. 
   
MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

 
- Aprovar a seguinte revisão: 
. Modificação número quatro, revisão ao orçamento da 
despesa número dois, no valor de 30.581,73€, nas 
inscrições/reforços e nas diminuições/anulações. 
. Modificação número quatro, revisão ao plano de atividades 
municipais número um, no valor de 30.581,73€, nas 
inscrições/reforços e nas diminuições/anulações. 
- Remeter a proposta de revisão à próxima sessão da 
Assembleia Municipal. 
 
EMPREITADA DE “INSTALAÇÃO DO CENTRO 
INTERPRETATIVO DA ORDEM DE AVIS E OBRAS 
COMPLEMENTARES – 1.ª FASE / CENTRAL ELEVATÓRIA 
DE ÁGUAS PLUVIAIS  
 

- Proceder à reparação da central elevatória de águas pluviais, 

recorrendo à caução prestada, no âmbito da empreitada em 

título, executada pela empresa Reilima – Sociedade de 

Construções, Lda., por entender que a garantia dos 

equipamentos é de cinco e não de dois anos como considera a 

antiga administração da empresa. 

  

DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO / MARCÊLINA 
VARELA 

 
- Aceitar a doação de um conjunto de obras propriedade de 
Marcelina Varela, para integrar o acervo do Arquivo Municipal. 
 
DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO / JOAQUIM 
GUALDINO DUARTE 

 
- Aceitar a doação de alfaias agrícolas, feita por Joaquim 
Gualdino Duarte, para integrar o acervo do Museu do Campo 
Alentejano. 
 
DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO / MARIA VITÓRIA 
RAMOS 

 
- Aceitar a doação de título/ação emoldurada da Cooperativa 
1.º de Maio, feita por Maria Vitória Nobre Casqueiro Ramos, 

      
para integrar o acervo do Museu do Campo Alentejano. 
 
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / 
PRÉDIO SITO NA RUA GRANDE, N.º 5, EM ALDEIA 
VELHA  
 

- Notificar o proprietário do prédio sito na Rua Grande, n.º 

5, em Aldeia Velha, para proceder à demolição das 

estruturas do piso superior, no prazo de 30 dias, mantendo 

as paredes do piso térreo como vedação do terreno, uma 

vez que não foram executadas as obras de conservação 

do mesmo e porque as condições de segurança do edifício 

se degradaram significativamente, apresentando riscos 

acrescidos de queda da fachada do piso superior sobre a 

via pública. 

 
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS: 
 
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS  

 

- 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 

manutenção das impressoras do Município de Avis. 

 
CONTRATO DE ALUGUER DAS IMPRESSORAS  

 

- 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 aluguer das 

impressoras do Município de Avis. 

 

CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE AVIS 

 
- Aprovar início de procedimento de aprovação do Código 
Regulamentar do Município de Avis, nos termos do 
disposto no artigo 98.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GASÓLEO  

 

- Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a 

assunção dos encargos plurianuais referentes à aquisição 

de até 100.000 litros de gasóleo rodoviário a granel, pelo 

prazo de um ano. 

 

    



 

 

 
CLASSIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  

 
- Iniciar o procedimento com vista à classificação como Imóvel 

de Interesse Municipal, os seguintes imóveis: 

. Paços do Concelho Medievais 

. Casa dos Braga 

. Casa dos Calados 

. Cantina Escolar 

. Colégio Velho 

 
PROPOSTA DE TARIFAS/ÁGUA/ÁGUAS RESIDUAIS E 
RESÍDUOS URBANOS PARA O ANO DE 2016 

 
- Aprovar proposta de tarifas/água/águas residuais e resíduos 
urbanos, para o ano de 2016, reportadas aos Regulamentos 
Municipais de Abastecimento de Água do Município de Avis, de 
Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana e de Drenagem de Águas 
Residuais. 
 
ACORDO QUADRO PARA O FORNECIMENTO DE 
ELETRICIDADE EM MT E BTE / VÁLIDAÇÃO DE PEÇAS  

 
- Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a assunção 

dos encargos plurianuais referentes ao fornecimento de 

eletricidade em MT e BTE, por meio de Acordo Quadro, a 

concretizar pela CIMAA através da sua central de compras. 

 
OBRAS COERCIVAS NA RUA FREI FILIPE, N.º 7, EM AVIS / 
DAÇÃO EM CUMPRIMENTO  

 
- Solicitar aos proprietários (Manuel Rosado de Matos e Maria 

Madalena Rosado Matos), na pessoa da sua mandatária, a 

apresentação da avaliação do imóvel sito na Rua Frei Filipe, n.º 

7, em Avis, por avaliador-perito da listagem oficial, para 

posterior deliberação da aceitação ou não aceitação da dação 

em cumprimento proposta (entrega do imóvel para extinguir o 

crédito do Município, no montante de 7.308,62€ - despesa 

correspondente ao valor das obras efetuadas pelo Município de 

Avis, no âmbito da execução coerciva de obras no imóvel). 

 

DECISÕES: 

 
FORNECIMENTO DE ÁGUA 
 

Deferido: 

 
- Contrato a José Joaquim Calhau Morais – Rua da 
Misericórdia, 9, Avis. 
 
- Averbamento no contrato a João Maria Brazão Sombreireiro 
Duarte – Rua 1.º de Maio, 76, Benavila. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

         
Para conhecimento geral se pública o presente, e outros 
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do 
costume. 
 
 
 

 Avis, 15 de fevereiro de 2016 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Avis 
 
 

Nuno Paulo Augusto da Silva 
 

 

 


