
 

 

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 20/02/2017 a 24/02/2017, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares 
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:  
 

 
DELIBERAÇÕES:  

 
Câmara Municipal (reunião ordinária de 22/02/17)  
   
GRUPO DE TEATRO “SOMOS NÓS” 

 
- Ceder o Auditório Municipal, de 27 a 31 de Março de 2017, 
bem como elaborar cartazes e folha de sala, para a estreia da 
peça “O candidato perfeito”, a realizar no próximo dia 31 de 
Março, 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.  
    
ASRPICA     

 
- Ceder o Pavilhão Multiusos de Benavila para realizar o 
almoço de aniversário, no dia 31 de Março de 2017, 
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. 
 
AREANATejo  

 
- Aprovar proposta de Protocolo de Cooperação para o 
desenvolvimento do Projeto EduFootprint - Escola com Baixa 
Pegada de Carbono. 
- Remeter a proposta de Protocolo à próxima sessão da 
Assembleia Municipal. 
 
CIMAA  

 
- Aprovar a cessão de posição contratual relativa à inspeção 
dos equipamentos desportivos, outorgado entre a CIMAA, o 
Município de Avis e o Bureau Veritas Rinave – Sociedade 
Unipessoal, Lda. 
 
CLUBE DE FUTEBOL ESTRELA ALCORREGUENSE / 
ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS  

 
 - Isenção total das taxas municipais que forem devidas pela 
realização de eventos, uma vez que é uma Associação sem 
fins lucrativos e os mesmos se revestem de cariz desportivo e 
social. 
 
FUNDAÇÃO BODAS DE ISABEL / ACORDO DE 
COOPERAÇÃO – FEIRA MEDIEVAL IBÉRICA 

 
- Ratificar Acordo de Cooperação estabelecido entre o 
Município de Avis e a Fundação Bodas de Isabel, através do 
qual se comprometem, designadamente na participação 
conjunta em projetos nacionais e transfronteiriços. 
 

 

 

 

   
CENTRO INTERMUNICIPAL DE RECOLHA DE ANIMAIS 
ERRANTES / PARCERIA  

 
- Aprovar proposta de parceria a estabelecer com o Centro 
Intermunicipal de Recolha de Animas Errantes para 
recolha, captura e alojamento provisório de animais de 
companhia. 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE USO DO FOGO E DE 
LIMPEZA DE TERRENOS / ANTEPROJETO  

 
 - Aprovar a abertura de procedimento regulamentar para 
elaboração e aprovação do Regulamento em título, com 
um período prévio de participação pública de 30 dias úteis, 
para constituição de interessados no procedimento e para 
recolha de contributos para a elaboração do mesmo. Os 
particulares podem constituir-se como interessados 
mediante comunicação escrita, remetida por correio 
eletrónico para os serviços municipais. 
 
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA 
MUNICIPAL / MODIFICAÇÃO AO ARTIGO 10.º, 
ALÍNEAS D) E E); ARTIGO 11.º, ALÍNEAS F), I), J), K) E 
L)   

 
 - Aprovar as modificações indicadas ao Regulamento em 
título. 
- Remeter a proposta de modificações à próxima sessão 
da Assembleia Municipal. 
 
 
ABERTURA DE CONTA NO BANCO SANTANDER 
TOTTA / MULTIBANCO E TERMINAL DE PAGAMENTO 
AUTOMÁTICO     

 
- Abertura de conta bancária no Banco Santander Totta, 
S.A. para proceder a diversos recebimentos reportados a 
taxas, tarifas, serviços e outros, via Multibanco e via TPA, 
sendo o montante a transferir de 5.000,00€. 
 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE / RUA OUTEIRO DA 
SAUDADE, 9, EM AVIS  

 
- Como o proprietário do imóvel sito na Rua Outeiro da 
Saudade, 9, em Avis, não procedeu à realização das 
obras de correção das condições de segurança e 
salubridade, no prazo estabelecido, determinar que o 
DOUSU fizesse duas avaliações para definir: 
a) Custos inerentes à limpeza e recuperação da fachada 
e retirada de restante entulho; 
b) Recuperação do imóvel. 
 
 

 



 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL   

 

- Alteração ao Mapa de Pessoal para 2017, a qual se traduz na 
extinção de 17 postos de trabalho e na criação de 31 postos 
de trabalho (carreira/categoria de Assistente Operacional). 
- Remeter a proposta à próxima sessão da Assembleia 
Municipal. 
 
 
DECISÕES: 
 
FORNECIMENTO DE ÁGUA / CONTRATO 
 

Deferido: 

 
- Maria Marcelina Canas Soeiro – Bairro Catarina Eufémia, 20, 
Alcórrego. 
 
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 44/2017 – Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, 
Lda. – Aquisição de 1 válvula para a varredoura. 
- P.º N.º 45/2017 – Panificadora Avispão, Lda. - Aquisição de 
400 pães com chouriço – Carnaval. 
- P.º N.º 46/2017 – Zoom Vídeo - Produtora de Programas de 
Televisão – 1 DVD promocional da Feira Medieval. 
- P.º N.º 47/2017 – António Simão Regouga Prates - Revisão 
de extintores. 
- P.º N.º 48/2017 – António Simão Regouga Prates - Aquisição 
de 7 extintores. 
- P.º N.º 49/2017 – Motivo, S.A. - Aquisição de 1 sensor para a 
JCB 89-SD-91. 
- P.º N.º 50/2017 – Auto Sueco, Lda. - Aquisição de peças para 
o carro do lixo. 
- P.º N.º 51/2017 – Auto Sueco, Lda. - Reparação do carro do 
lixo, de matrícula 38/QM-99. 
- P.º N.º 52/2017 – Domitília Carrilho - Aquisição de flores - 
Comemorações do dia 25 de Abril. 
- P.º N.º 53/2017 – Duartes - Pirotecnia, Lda. - Aquisição de 
foguetes - Comemorações do dia 25 de Abril. 
- P.º N.º 54/2017 – Flow Systems, Lda. - Aquisição de 
medidores de caudal. 
- P.º N.º 55/2017 – Somefe, Lda. - Aquisição de material de 
canalização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Avis, 27 de Fevereiro de 2017 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Avis 

 
 

Nuno Paulo Augusto da Silva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


