
 

 

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 22/09/2014 A 26/09/2014, FORAM, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS OU PELOS 

TITULARES DO RESPECTIVO ÓRGÃO, TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES E DECISÕES:  
 
 
DELIBERAÇÕES:  

 
Câmara Municipal (reunião ordinária de 24/09/14)  
   
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCÓRREGO E 
MARANHÃO   

 
- Aprovar as propostas apresentadas para a denominação a 
atribuir aos arruamentos não identificados existentes na 
localidade de Alcórrego, incluindo o Montinho. 
 
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS 
TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS  
 

- Ceder o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Avis para 
uma actividade de “aeróbica”, às segundas-feiras, no período 
das 17:00 horas às 18:00 horas, enquadrando-se este 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. 
  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DAS ECOLAS DO CONCELHO DE AVIS  

 
- Ceder o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Avis a fim 
de realizar as actividades de futsal (segundas-feiras, das 
18:00 horas às 20:30 horas) e patinagem (quintas feiras, das 
18:30 horas às 20:30 horas), as quais têm como população 
alvo as crianças a partir dos 6 anos de idade, 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. 
   
CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”  
 

- Ceder o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Avis, às 
terças-feiras, no horário das 18:30 horas às 20:30 horas, e 
quartas-feiras, no horário das 19:00 horas às 21:00 horas, 
tendo como objectivo a prática das modalidades de futsal e 
voleibol nas categorias de veteranos masculinos e femininos, 
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. 
 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA “AMIGOS 
DO ATLETISMO” DE AVIS 

 
- Ceder o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Avis às 
quartas-feiras, no horário das 18:00 horas às 19:00 horas, 
tendo em vista a prática do atletismo, 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. 
 
 

    
SOCIEDADE RECREATIVA BENAVILENSE  

 
- Ceder o Pavilhão Multiusos de Benavila às terças-feiras 
e quintas-feiras, entre as 19:30 horas e as 21:30 horas, 
com a finalidade da prática de futsal, 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. 
 
AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ – ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL  

 
- Ceder o Auditório Municipal Ary dos Santos, na noite de 
18 de Outubro, para realizar um espectáculo incluído no 
evento “Escritos & Escritores - Avis 2014 - 6.ª edição”, 
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. 

 
AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ – ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL  

 
- Ceder dois apartamentos T1, do Parque de Campismo 
da Albufeira do Maranhão, para alojamento de alguns 
do(as) escritores(as) participantes na iniciativa Escritos & 
Escritores - Avis 2014 - 6.ª edição”, a realizar entre os 
dias 17 e 19 de Outubro. 

 
FEDERAÇÃO DISTRITAL DE PORTALEGRE DO 
PARTIDO SOCIALISTA  

 
- Ratificar a cedência, a título de empréstimo, de uma 
urna de voto, para a realização das eleições designadas 
como “Primárias 2014”, no dia 28 de Setembro.  
 
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E 
JUVENTUDE, I.P. / LICENÇA ESPECIAL 

 
- Não apresentar à Federação Portuguesa de Pesca 
Desportiva os custos inerentes à ausência do trabalhador 
Flamínio Pechincha, no período de 5 a 16 de Setembro 
de 2014, pela sua participação no Campeonato do 
Mundo de Seniores, atendendo a que, também há, uma 
divulgação e promoção do Município de Avis neste 
evento, 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. 
 
ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SANTARÉM  

 
 - Autorizar a realização da prova de ciclismo 
denominada “20.º Circuito de Cross Country de Avis de 
BTT do Norte Alentejano” que se realiza no dia 5 de 
Outubro de 2014, em Avis. 



 

 

 
- Atribuir um subsídio para pagamento do seguro aos atletas 
não federados (€ 1 por cada atleta participante na dita prova 
de ciclismo), 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. 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS  

 
 - Não cobrar à Escola os custos pela limpeza/corte de ervas 
dos espaços escolares, 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. 
  
PAGAMENTO FASEADO DE CONSUMOS DE ÁGUA E 
OUTROS ENCARGOS  

 
 - Deferir o pedido de César Nunes, residente na Rua Fernão 
Rodrigues Pacheco, n.º 52 - Galiza, União das Freguesias de 
Cascais e Estoril e Município de Cascais, para pagamento do 
consumo de água e demais encargos conexos, referente ao 
mês de Julho de 2014 (recibo n.º 20080 - Monte Anaçalo, em 
Valongo), no valor de € 259,05, em seis prestações mensais, 
a ter início no mês de Outubro, sem prejuízo do pagamento 
mensal do valor que no mesmo for devido. 

 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA HIPOTECAR LOTE DE 
TERRENO 

 
 - Ratificar a autorização a Maria Zilda Martins, residente na 
Rua Miguel Bombarda, n.º 8, Freguesia de Ervedal e 
Município de Avis, e Alexandre Coutinho, residente no Bairro 
Pré-Fabricado, n.º 8, Freguesia e Município de Avis, para 
hipotecar o prédio urbano (lote de terreno n.º I 16), adquirido 
em 15 de Julho do ano de 2014, mediante celebração de 
escritura pública, sito no Loteamento da Zona HE3 do Plano 
de Urbanização de Avis, Freguesia e Município de Avis, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1769 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Avis sob o 
n.º 1190, da dita Freguesia e Município, com vista à 
contracção de um empréstimo bancário destinado a 
construção de habitação, bem como reconhecer a sua 
subsistência mesmo em caso de reversão, sendo igualmente 
levantado o regime de intransmissibilidade em caso de 
execução da hipoteca. 

 
ACORDO DE EXPLORAÇÃO CONJUNTA PARA 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDARIA NO 
PARQUE DE CAMPISMO 

 
- Aprovar a proposta de Acordo de Exploração Conjunta a 
estabelecer com a empresa DBN - Sociedade Imobiliária, 
Lda., para instalação de equipamentos de lavandaria no 
Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão. A recolha 
da receita das máquinas será dividida na seguinte 
proporcionalidade: 
- DBN - Sociedade Imobiliária, Lda.: 70% 
- Município de Avis: 30% 

 
PARQUE DE CAMPISMO: APARTAMENTOS / ÉPOCA 
BAIXA 

 
- Arrendar à Elaia Lagar - Comercialização e Comercialização 
de Azeite SA, dois apartamentos T0, para o período  

 
compreendido entre 15 de Setembro e 31 de Dezembro 
de 2014, pelo valor de € 250,00 mensais. 
 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
RADIOCOMUNICAÇÃO EM EDIFÍCIO / MEO 

 
- Celebrar contrato de arrendamento com a MEO - 
Serviços de Comunicações e Multimédia, SA para 
instalação de infra-estruturas de suporte de estações de 
radiocomunicações no prédio urbano destinado a 
depósito para distribuição de água, sito na Estrada 
Municipal, em Benavila, com uma renda mensal de € 
250,00. 
 
PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AVIS 

 
- Aprovar a proposta de Regulamento identificada e 
submetê-la a consulta pública, por um período de 30 
dias, bem como a parecer da Entidade Reguladora 
(ERSAR). 
 
PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS DE ÁVIS 

 
- Aprovar a proposta de Regulamento identificada e 
submetê-la a consulta pública, por um período de 30 
dias, bem como a parecer da Entidade Reguladora 
(ERSAR). 
 
PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE ÁVIS 

 
- Aprovar a proposta de Regulamento identificada e 
submetê-la a consulta pública, por um período de 30 
dias, bem como a parecer da Entidade Reguladora 
(ERSAR). 
 
REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS 
MUSEOLÓGICOS - CIOA E MUSCA 

 
- Aprovar a proposta de Regras de Funcionamento dos 
Espaços Museológicos do Município de Avis – CIOA 
(Centro Interpretativo da Ordem de Avis) e MUSCA 
(Museu do Campo Alentejano).  
 
PEDRO ROSADO / DIVISÃO DE COISA COMUM 

 
- Autorizar a divisão de coisa comum relativamente ao 
prédio urbano sito na Rua Dr. Francisco Salgado Zenha, 
n.º 19, Freguesia e Município de Avis, atendendo ao que 
consta no contrato realizado em 11 de Abril de 2012 
relativo à venda do dito prédio, na data composto por 
terreno para construção, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Avis sob o n.º 1180 da Freguesia de 
Avis, em que o prédio será exclusivamente adjudicado a 
Pedro Miguel Fandango Rosado.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DECISÕES: 

 
FORNECIMENTO DE ÁGUA 

 
DECISÕES: 

 
FORNECIMENTO DE ÁGUA 
 

Deferido: 
 

- João Manuel Oliveira – Largo Miguel Bombarda, 1, Avis - 
contrato. 
 

- Elizabete de Jesus Pereira – Rua António José de Almeida, 
26, Avis - contrato. 

 
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: 
 
- P.º N.º 58/2014 – 500 almoços - Comemorações do mês do 
idoso. 
 
AJUSTES DIRECTOS – 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: 
 
- P.º N.º 149/2014 – Análises de verificação - Águas de 
abastecimento.  
- P.º N.º 150/2014 – Aquisição de 1 pistola de cola quente, 
cola e ráfia.  
- P.º N.º 151/2014 – Aquisição de 3 jogos de lâminas para a 
motoniveladora.  
- P.º N.º 152/2014 – Inscrição no curso “AroGis I e II”.  

 
 
 
 
 
PARA CONHECIMENTO GERAL SE PÚBLICA O PRESENTE E 

OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER AFIXADOS NOS 

LUGARES DO COSTUME. 
 
 
 

AVIS, 29 DE SETEMBRO DE 2014 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 
 
 

NUNO PAULO AUGUSTO DA SILVA 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

  

  
 
 
 

     
 
 

  

  
 PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA, NAS SEGUINTES ÁREAS: 

 
 
 

  

  

 
 

 



 

 

   
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

    

 

 

 
 

 

 

 


