
  

  

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 24/07/2017 a 28/07/2017, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares 
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:  
 

 
DELIBERAÇÕES:  

 
Câmara Municipal (reunião ordinária de 26/07/17)  
   
CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”  

 
- Elaborar 20 cartazes referentes ao 3.º torneio de futsal 24 
horas (11 e 12 de Agosto), bem como a conceção de 300 rifas 
referentes ao sorteio de verão (15 de Agosto), 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. 
 
CLUBE DE FUTEBOL ESTRELA ALCORREGUENSE  

 
- Oferecer uma taça para o 34.º convívio piscatório, a realizar 
no dia 6 de Agosto 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. 
    
AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL     

 
- Disponibilizar viatura e respetivo condutor, bem como 
autorização para usufruir do espaço situado junto ao Mercado 
Municipal, para a realização do “XI PEDALUAR”, no próximo 
dia 5 de Agosto, 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. 
 
CENTRO REPUBLICANO ERVEDALENSE      

 
- Conceder os seguintes apoios com vista à realização das 
festas em honra de S. Barnabé, em Ervedal, nos dias 18, 19 e 
20 de Agosto: elaboração de cartazes e flyers, palco com 
8x5m, stand para bar, stand para quermesse, instalação de 

água na zona dos bares, baixada de eletricidade para o recinto, 
transporte das mesas e cadeiras de Figueira e Barros, e 
transporte da banda filarmónica de Estremoz, 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. 
 
CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA 
VELHA    

 
 - Atribuir um subsídio de 5.000,00€ para aquisição de 
equipamentos de frio e de painéis solares para produção de 
energia, 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. 
  
 
 
 

 
CENTRO COMUNITÁRIO S. SATURNINO DE VALONGO 

 
- Atribuir um subsídio de 5.000,00€ para fazer face às 
despesas com alguns equipamentos avariados, tais como 
uma carrinha de 9 lugares, uma máquina de lavar roupa e 
uma máquina de lavar louça, bem como para adquirir mais 
alguma cadeira de rodas, 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. 
 
FUNDAÇÃO CASA DE REPOUSO D. MARIA 
MADALENA GODINHO DE ABREU 

 
- Atribuir um subsídio de 5.000,00€ para aquisição de uma 
viatura para a Resposta Social de Serviço de Apoio 
Domiciliário, 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 AVIS 

 
- Atribuir um subsídio de 5.000,00€ para remodelar algum 
do equipamento básico, nomeadamente o mobiliário do 
refeitório e os sofás das salas de estar, o qual de encontra 
bastante degradado, 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 AVIS 

 
- Conceder o acesso gratuito às piscinas municipais, às 
terças-feiras e quintas-feiras, para as crianças afetas à 
creche e CATL e, eventualmente, em algum dos dias, para 
os utentes do Lar, 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 DADORES BENÉVOLOS DE 
SANGUE DE PORTALEGRE     

 
- Atribuir um subsídio no valor 270,60€ para comparticipar 
o almoço aos dadores de sangue, que teve lugar num 
restaurante de Avis, no dia 1 de Julho 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. 
 
FREGUESIA DE GALVEIAS     

 
- Emprestar as grades de policiamento e os mini palcos 
(estrados) para a realização dos festejos populares em 
honra de S. Lourenço, no período de 10 a 14 de Agosto. 



  

  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS / CENTRO DE 
FORMA ÇÃO DE REMO     

 
- Ratificar a utilização da piscina, de forma gratuita, no dia 19 
de Julho, por cerca de 70 crianças, dos 6 aos 13 anos, da 
Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Afonso de 
Paiva de Castelo Branco, no âmbito do projeto “Férias com 
Estilo – Verão 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. 
 
BALGARPIR     

 
- Conceder os seguintes apoios, tendo em vista a realização do 
“Traveler’s Event 2017”, 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:  
. Restrição do acesso ao espaço do evento incluindo o parque 
junto ao Clube Náutico e o acesso às piscinas, cujo bloqueio 
será efetuado no início do parque de estacionamento; 
. Condições no Parque de Campismo de acordo com o 
combinado em reunião; 
. Fazer a iluminação do recinto; 
. Cedência do Casão para apresentações e possível uso para 
venda de refeições; 
. Comunicação e intervenção junto das autoridades locais; 
. Limpar a pista obstáculos junto ao campo e corrigir, com meios 
mecânicos, alguns obstáculos; 
. Cedência de 1 apartamento para 4 pessoas para as atividades 
de organização e reconhecimentos durante os meses de 
Julho/Agosto (dias 28 e 30 de Julho e dias 18 e 20 de Agosto). 
 
JUVENTUDE FEMININA SCHOENSTATT     

 
- Ratificar a cedência do Pavilhão Municipal para efetuar o 
alojamento da Juventude Feminina Schoensttat, de 9 a 16 de 
Julho, 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. 

 
JOÃO FERNANDO DE OLIVEIRA CARRIÇO     

 
- Comunicar o seguinte ao senhor João Carriço, na sequência 
de comunicação de que se debate com problemas nos 
espaços públicos que confinam com a sua propriedade, em 
Valongo: 
. Que a solicitação para alteamento do atual muro da antiga 
escola primária seja endereçada à União das Freguesias de 
Benavila e Valongo, entidade responsável pelas obras levadas 
a efeito na mesma;  
. Quando houver disponibilidade, o Município irá proceder ao 
arranjo do pequeno troço de arruamento não pavimentado em 
travessa que dá acesso ao seu prédio.  

  
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÓCIO-CULTURAL DE 
ALDEIA VELHA / 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 social. 

 

 

 
 

 
CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES” / PROGRAMA 
DE APOIO A ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL     

 
- Atribuir 3500,00€, bem como a cedência do Pavilhão 
Municipal, no âmbito do Regulamento de Apoio ao 
Associativismo e a Iniciativas de Interesse Público 
Municipal no Concelho de Avis, por candidatura 
apresentada pelo Clube de Futebol “Os Avisenses” ao 
Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, uma 
vez que pretende fazer a ativação da equipa sénior de 
futsal masculino. Celebrar Protocolo de Cooperação.   
 
EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE 
VALONGO” / LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES     

 
- Proceder à liberação parcial das cauções, no valor de 
60%, relativamente à empreitada em título, adjudicada à 
empresa Urbigav - Construções, Sociedade Unipessoal, 
Lda., uma vez que estão reunidas as condições para o 
efeito. 
 
EMPREITADA DE “REFORMULAÇÃO URBANA E 
ARRANJO PAISAGÍSTICO DA PRAÇA DA REPÚBLICA 
EM ERVEDAL” / LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES     

 
- Proceder à liberação parcial das cauções, no valor de 
30%, relativamente à empreitada em título, adjudicada à 
empresa Urbigav - Construções, Sociedade Unipessoal, 
Lda., uma vez que estão reunidas as condições para o 
efeito. 
 
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SÓCIOECONÓMICOS AOS 
ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO 
DO ENSINO BÁSICO  
 

- Aprovar as seguintes propostas, no âmbito do 
Regulamento para Atribuição de Apoios Socioeconómicos 
aos Alunos do Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, para o ano letivo 2017/2018: 
1. Oferecer a todas as crianças que frequentam o 1.º Ciclo 
do Ensino Básico os cadernos de atividades que 
acompanham cada um dos manuais escolares; 
2. Aquisição de licenças de acesso à plataforma de apoio 
educativo “Escola Virtual” para todos os alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico  
3. Atribuição de uma verba anual para aquisição de 
material de desgaste e material didático destinados a todas 
as crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, a atribuir por turma, nos termos a seguir indicados, 
sendo os valores transferidos para as Freguesias 
respetivas: 
. Turmas até 10 alunos - 150,00€ 
. Turmas de 11 a 15 alunos - 250,00€ 
. Turmas com mais de 15 alunos - 350,00€; 
4. Atribuir aos alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico a gratuitidade no serviço de almoços aos 
alunos posicionados no escalão A, bem como aos alunos 
deslocados, na sequência do reordenamento da rede 
escolar, e a comparticipação de 50% sobre o valor de cada 
refeição aos alunos posicionados no escalão B; 
- Remeter à próxima sessão da Assembleia Municipal para 
efeitos de autorização da assunção dos encargos 
plurianuais decorrentes do proposto no ponto n.º 4. 
 
 
 
 



  

  

 
PROGRAMA PRELIMINAR DA EMPREITADA DE 
CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS ETAR DE FIGUEIRA E 
BARROS E VALONGO / EPAL – GRUPO ÁGUAS DE 
PORTUGAL  

 
- Emitir parecer favorável para o programa preliminar da 
empreitada de conceção/construção das ETAR de Figueira e 
Barros e Valongo, solicitado pela EPAL, devendo ser 
considerado a condicionante decorrente do n.º 2 do artigo 8.º 
do Regulamento do PDM de Avis, o qual interdita a construção 
numa faixa 200m definida a partir dos limites das ETAR e a 
instalação de uma cortina vegetal com um mínimo de 5m de 
largura na envolvente. 
 
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE / RUA 
JOAQUIM DE FIGUEIREDO, N.ºs 7 E 9, EM AVIS  

 
- Considerando que não foi dado cumprimento à notificação de 
31 de Janeiro de 2012 para execução das obras de correção 
necessárias no edifício sito na Rua Joaquim de Figueiredo, 7 
e 9, em Avis, notificar novamente o proprietário para execução 
das obras mínimas de segurança do mesmo através da 
renovação da cobertura, consolidação das paredes e 
entaipamento dos vãos, no prazo de três meses. 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE USO DO FOGO E DE 
LIMPEZA DE TERRENOS  

 
- Aprovar o Regulamento em título dado que se encontra 
esgotado o prazo (30 dias) para efeitos de audiência de 
interessados, sem que se tenha registado qualquer participação 
pública. 
- Remeter o Regulamento à próxima sessão da Assembleia 
Municipal. 
 
CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE DO JARDIM 
PÚBLICO DE AVIS  

 
- Abrir procedimento para a cessão de exploração do Quiosque 
do Jardim Público de Avis (ver Edital próprio). 
 
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 
DE AGOSTO  

 
- Realizar apenas a segunda reunião ordinária da Câmara 
Municipal, no mês de Agosto, tendo em conta que a maioria 
dos membros do Executivo se encontra de férias no referido 
mês. 

 
DECISÕES: 
 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA INDÚSTRIA / 
EMISSÃO DE ALVARÁ  

 
Deferido: 

 
- Dardico, SA – Parque Industrial de Avis, Avis - P. N.º 7/17. 

 
 

 

 
 

 
FORNECIMENTO DE ÁGUA / CONTRATO 
 

Deferido: 

 
- Cesília Maria Coelho Simão – Caminho Horta do Chão, 
4-A, Avis. 
 
- Superavis, Lda. – Bairro do Serradão, 2, Avis. 

 
- José Luís Gomes Florindo – Rua Frei Filipe, 14, Avis. 
 
 
 
 
 
Para conhecimento geral se publica o presente, e outros 
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do 
costume. 
 
 

Avis, 31 de Julho de 2017 
 

 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Avis 

 
 

António Luís Marques 
 
 
 
 

 

 

 


