
 

 

EDITAL 
 

ANTÓNIO LUÍS MARQUES, VICE-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 23/03/2015 A 27/03/2015, FORAM, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS OU PELOS 

TITULARES DO RESPECTIVO ÓRGÃO, TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES E DECISÕES:  
 
 
DELIBERAÇÕES:  
 
Câmara Municipal (reunião ordinária de 25/03/15)  
   
ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTA DO CONCELHO DE AVIS – 
MOTARDS D’ AVIS 
 
- Conceder os seguintes apoios, os quais se enquadram no 
disposto na alínea u), do artigo trigésimo terceiro, da Lei 
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 
Setembro: 
. Utilização da pista TT anexa ao campo de futebol e 
elaboração de cartazes para a divulgação da 1.ª prova de 
resistência 50 cc, em Avis, a realizar no próximo dia 12 de 
Abril; 
. Elaboração de cartazes para a divulgação da iniciativa 
“workshops de mecânica”, a ter lugar em Avis, no dia 22 de 
Maio. 
   
ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO E CULTURAL DE 
PONTE DE SOR  
 
 - Conceder os apoios possíveis, de entre os meios humanos 
e materiais solicitados (águas, coca-cola, fruta variada, bolos 
secos e produtos típicos) tendo em conta o número de 
participantes no passeio de média e longa distância, “Desafio 
Audace”, a realizar no dia 31 de Maio de 2015, evento que, 
na área do Município de Avis, irá passar nas localidades de 
Avis, Ervedal, Figueira e Barros e Aldeia Velha.  
 
ESCOLA PROFISSIONAL ABREU CALLADO  
 
- Aprovar os Protocolos referentes aos formandos, João 
Miguel Martins, Igor Gabriel Rosado e João Francisco 
Almeida, do Curso de Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos. 
 
ESCOLA PROFISSIONAL DA REGIÃO ALENTEJO 
 
- Ratificar a resposta de concordância em receber uma aluna 
do Curso Técnico de Comunicação, Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade, residente em Avis, para fazer a sua 
formação em contexto de trabalho, na área da comunicação. 
O estágio decorrerá de 6 de Abril a 15 de Junho de 2015. 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS 

 
- Ratificar a concessão dos seguintes apoios para a Feira da 
Sopa/Produtos, que teve lugar no dia 20 de Março, 
enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do 
artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, 
dois mil e treze, de doze de Setembro: 
. 15 bancas de madeira; 
. Mesas de madeira e bancos; 
. Impressão de material de divulgação; 

      
. Barraca para os alunos do 9.º ano. 
 
COMISSÃO DE FINALISTAS DO 9.º ANO DO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS 

- Ratificar a concessão de apoio na divulgação 
(publicidade) do baile de Páscoa, a realizar no próximo 
dia 4 de Abril, no Casão da Casa do Benfica em Avis, 
enquadrando-se o mesmo 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 SOLIDARIEDADE DE 
REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DO 
CONCELHO DE AVIS  
 
- Ceder o Pavilhão Multiusos de Benavila, no próximo dia 
1.º de Maio, para realizar o almoço de confraternização 
para os associados do Núcleo de Benavila, 
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. 
 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS/COMISSÃO 
CONCELHIA DE AVIS  
 
- Ratificar a cedência de uma sala do Pavilhão Multiusos 
de Benavila, para realizar um convívio comemorativo do 
94.º aniversário do PCP, no dia 21 de Março, 
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. 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTER DO CHÃO  
 
 - Apresentar candidatura conjunta - Municípios de Alter 
do Chão, Avis, Fronteira e Monforte - ao QREN, no 
âmbito do projecto Via Hadriana (Acordo de Colaboração 
assinado em 2009). 
 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO 
ALENTEJO  
 
 - Aprovar proposta de Protocolo de Cooperação a 
estabelecer entre o Município de Avis, a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários Avisenses e a 
Eurosistra Portugal, Lda., a qual tem como objecto definir 
os termos da parceria para a criação de um serviço de 
restabelecimento das condições de segurança rodoviária, 
respeitando os princípios de natureza ambiental, pós-
acidente de viação nas vias e estradas municipais, em 
que não estejam presentes matérias perigosas, sob 
gestão do Município. Este serviço não implica custos 
para o Município nem para o cidadão.  
 



 

 

 
DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS 
PRISIONAIS/SERVIÇOS DE PORTALEGRE  
 
- Aceitar Marcelino António Marques das Neves para 
prestação de 200 horas de trabalho comunitário a favor do 
Município. 
 
LICENÇA DE PROVAS DESPORTIVAS DE 
PEÕES/CENTRO CULTURAL DE FIGUEIRA E BARROS  
 
- Deferir o pedido do Centro Cultural de Figueira e Barros, 
com sede na Rua 25 de Abril, Freguesia de Figueira e Barros 
e Município de Avis: licenciamento de prova de atletismo 
(corrida e estafeta), no dia 4 de Abril de 2015. 
 
INSTALAÇÃO DE GINÁSIO MUNICIPAL / PROJECTO DE 
INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS  
 
- Autorizar pedido interno tendo em vista o projecto de infra-
estruras eléctricas para instalação de ginásio municipal. 
 
CANDIDATURA IEFP / CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E INCAPACIDADES  
 
- Apresentar duas candidaturas (uma vaga cada), através do 
IEFP: 
. Contrato Emprego-Inserção para pessoas com deficiência e 
incapacidades, reembolsado a 90% durante um ano - o valor 
mensal previsto por candidatura é de € 419,22 + subsídio de 
alimentação; 
. Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia 
Municipal para autorização dos encargos plurianuais. 
 
PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
MODALIDADE DE TAREFA, NAS SEGUINTES ÁREAS: 
 
CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJECTOS NA ÁREA DA 
INFORMÁTICA  
 
- Emitir parecer 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 do LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de Junho), para a contratação em regime de 
prestação de serviços - tarefa, por um ano, para 
desempenhar actividade na área da informática - concepção 
e execução de projectos. 
 
CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJECTOS E FORMAÇÃO NA 
ÁREA DA INFORMÁTICA  
 
- Emitir parecer 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 do LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de Junho), para a contratação em regime de 
prestação de serviços - tarefa, por um ano, para 
desempenhar actividade na área da informática - concepção 
e execução de projectos e formação. 
 
SERVIÇO DE LAVANDARIA NO PARQUE DE CAMPISMO 
DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO: 
 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO / RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  
 
- Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente, em   

 
12 de Março de 2015, que aprova as Normas de 
Funcionamento do Serviço de Lavandaria no Parque de 
Campismo da Albufeira do Maranhão. 
 
PREÇOS  
 
- Aprovar a seguinte proposta de preços para vigorar no 
Serviço de Lavandaria (as máquinas estão equipadas 
com moedeiros individuais): 
. Máquina de lavar com capacidade de carga até 8-9 kg - 
€ 4,00/ciclo completo de lavagem; 
. Máquina de lavar com capacidade de carga até 17-19 
kg - € 9,00/ciclo completo de lavagem; 
. Secadora com capacidade de carga até 19 kg - € 
2,00/ciclo secagem. 
 
EMPREITADA DE VALORIZAÇÃO DA ENVOLVENTE 
DO CONVENTO E MURALHAS DE AVIS / LIBERAÇÃO 
DE CAUÇÕES  
 
- Restituir ao empreiteiro Costa & Leandro, Lda./José 
Carlos Mateus, Lda., Consórcio em responsabilidade 
solidária, as quantias retidas como garantia da execução 
da empreitada em título e promover a extinção da caução 
prestada, uma vez que estão reunidas as condições para 
o efeito. 
 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE / RUA GRANDE, 1, 
ALDEIA VELHA  
 
- Tomar posse administrativa do imóvel identificado em 
título, para dar execução imediata às obras de 
construção de muro de vedação, dado que, decorrido o 
prazo estabelecido (30 dias), não foram executados os 
trabalhos de demolição do mesmo. 
 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE / RUA 25 DE ABRIL, 
52, ALDEIA VELHA  
 
- Tomar posse administrativa do imóvel identificado em 
título, para dar execução imediata às obras de 
conservação geral (decorrido o prazo estabelecido - 30 
dias - não foram executadas quaisquer obras). 
 
SEGURANÇA E SALUBRIDADE / RUA ANTÓNIO 
JOSÉ DE ALMEIDA N.ºS 4, 6, 8, 10, 12, EM AVIS  
 
- Determinar a realização das seguintes obras, no prazo 
de seis meses: 
. Para o edifício com os n.ºs 4 a 8 deverão ser feitas 
obras de conservação das fachadas; o tipo de obras de 
conservação já executadas no interior deverá ser 
extensível às fachadas confinantes com a via pública; 
. O edifício com os n.ºs 12 e 12-A deverá ser objecto de 
obras de reconstrução integral com manutenção das 
fachadas. 
 
TARIFAS / ÁGUA, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E 
ÁGUAS RESIDUAIS 
 
- Aprovar tarifário referente a (ver edital próprio): 
. Abastecimento de água; 
. Resíduos sólidos; 
. Drenagem de águas residuais. 



 

 

 
REGULAMENTTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E A 
INICIATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO 
CONCELHO DE AVIS  
 
- Aprovadas as seguintes propostas, no âmbito do 
Regulamento em título: 
. As Associações que não entregaram a documentação 
exigida, ficam com a aprovação da candidatura condicionada 
até à entrega dos documentos em falta, e, caso essa entrega 
não ocorra até 30 de Abril de 2015, a candidatura fica sem 
efeito; 
. Os pedidos para Divulgação e Utilização de Equipamentos e 
Instalações devem ser solicitados ao Município para 
verificação de disponibilidade por parte dos Serviços e, desta 
forma, a Associação será informada da cedência ou não 
sobre os meios solicitados; 
. Os pedidos de Transportes devem ser efectuados ao 
Município e, de acordo com a disponibilidade existente para 
a(s) data(s) pretendida(s), a Associação será informada da 
cedência ou não do respectivo transporte; 
. Para a formalização dos apoios a conceder, serão 
celebrados Protocolos de Cooperação com as Associações. 
- Aprovados os seguintes apoios financeiros, no âmbito do 
Regulamento em título: 
. Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural .......... € 1.100,0; 
. Grupo de Teatro “A Fantasia” .......................................... € 1.700,00; 
. Rancho Folclórico de Avis ................................................ € 4.000,00; 
. Associação de Juventude o “Cruzeiro” ............................... € 800,00; 
. Casa do Benfica em Avis ................................................. € 2.500,00; 
. ADERAVIS .......................................................................... € 500,00; 
. Clube de Futebol Estrela Alcorreguense ............................ € 500,00; 
. Ass. Motociclista do Concelho de Avis - Motards d’ Avis .... € 750,00; 
. Centro Cultural de Figueira e Barros ............................... € 5.050,00; 
. Casa do Povo de Ervedal ................................................ € 1.900,00; 
. Centro Cultural e Desp. Trab .CM de Avis ....................... € 4.175,00; 
. Ass. Desp. e Rec. “Amigos do Atletismo” de Avis ........... € 3.700,00; 
. Sociedade Recreativa Benavilense .................................... € 900,00; 
. Clube de Futebol “Os Avisenses” .................................... € 1.400,00; 
. Ass. Hum. Apoio aos Diabéticos do Concelho de Avis .... € 1.700,00; 
. Ass. Hum. dos Bombeiros Voluntários Avisenses ........... € 1.500,00; 
. Centro Comunitário Sta. Margarida de Aldeia Velha .......... € 600,00; 
. Associação Gente ............................................................... € 200,00; 
. Ass. Sol. Ref. Pen. e Idosos do Concelho de Avis .......... € 2.000,00; 
. G. Amigos Reformados e Idosos de Figueira e Barros ....... € 600,00; 
. Centro de Convívio - Fundação Abreu Callado .................. € 600,00; 
. Ass. Sol. Ref. Pensionistas e Idosos de Alcórrego ............. € 600,00; 
. Ass. Pais e Enc. Ed. das Escolas do Concelho de Avis ..... € 900,00. 
 
PROTOCOLO COM A CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA 
MÚTUO DE MORAVIS  
 
- Aprovar proposta de Protocolo da Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Moravis, CRL relativa a condições preferenciais, em 
produtos e serviços, para os colaboradores e eleitos do 
Município. 
 
PROGRAMA AVIS +  
 
- Desenvolver o Programa Avis +, no ano de 2015, com a 
participação máxima de 15 jovens, cujas candidaturas serão 
efectuadas entre 09 e 30 de Abril do corrente ano. 
 
PROGRAMA JOVENS EM MOVIMENTO  
 
- Aprovar a proposta de Normas de Participação no Programa 
Jovens em Movimento - Avis 2015. Os jovens direito a uma 
bolsa horária no valor de € 2,50/hora, e, poderão realizar a  

 
sua candidatura até ao dia 29 de Maio de 2015. O 
número previsível de participantes é de 150. 
- Remeter as Normas de Participação para a próxima 
sessão da Assembleia Municipal. 

 
AUTO DE NOTÍCIA POR CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 
061510-OG  
 
 - Instaurar procedimento de contra-ordenação a António 
Caetano Guerra Ruivo Grilo de Brito por violação do n.º 
2, art.º 10, do Decreto-Lei n.º 251/98 conjugado com o 
n.º 1, art.º 3, da Portaria n.º 277-A/99, e n.º 1 do 
Despacho n.º 10009/12 (em virtude de se ter verificado 
que o seu táxi circulava na EM 244 (Rotunda), em Avis, 
sem possuir o número do alvará da empresa pintado ou 
impresso nos guarda-lamas da frente e à rectaguarda do 
veículo).  
 
DECISÕES: 

TOLERÂNCIA DE PONTO / DESPACHO 

- Conceder tolerância de ponto, quinta-feira, dia 2 de 
Abril, aos trabalhadores do Município de Avis. 
 
LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO 

- Concedida licença de utilização para habitação, a Maria 
Antónia Braga Simão, na Rua do Meio, 13, Avis – P.º N.º 
04/2015 LU. 
 
- Concedida licença de utilização para habitação, a José 
Coutinho Boleto Varela, no Caminho da Horta do Chão, 
12 e 12-A, Avis – P.º N.º 05/2015 LU. 
 
RAMAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 
Deferido: 
 
- João António Freire – Loteamento Municipal n.º 1/13 – 
Montinho, Lt 1, Alcórrego - ramal de água e esgoto. 
 
FORNECIMENTO DE ÁGUA 
 
Deferido: 
 
- Luís José Correia Dias – Rua do Brasil, 30, Avis - 
contrato. 

 
- Esmeralda Gameiro Ramalho – Rua da Misericórdia, 9, 
Avis - contrato. 
 
- Serviços de Registos e Notariados – Rua António José 
de Almeida, 11, Avis - contrato. 
 
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 25/2015 – Aquisição de 1 livro de cheques da 
conta n.º 2066-530 e 2 livros de cheques da conta n.º 
518-630. 



 

 

 
- P.º N.º 26/2015 – Aquisição de 10 tubos de betão armado. 
- P.º N.º 27/2015 – Linha telefónica para a Biblioteca José 
Saramago. 
- P.º N.º 28/2015 – Aquisição de 3 garrafas de atal, 2 garrafas 
de acetileno e 2 garrafas de oxigénio. 
- P.º N.º 29/2015 – Contrato Ecopass válido por 3 anos. 
- P.º N.º 30/2015 – Serviço de patrulhamento – Maratona 
BTT. 

 

 

 

 

 

PARA CONHECIMENTO GERAL SE PÚBLICA O PRESENTE E 

OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER AFIXADOS NOS 

LUGARES DO COSTUME. 

 

 

 

AVIS, 30 DE MARÇO DE 2015 

 

 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

 

 

ANTÓNIO LUÍS MARQUES 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

  

  

  

    

   

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

  
 
 


