
 

 

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 25/01/2016 a 29/01/2016, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares 
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:   
 

 
DELIBERAÇÕES:  

 
Câmara Municipal (reunião ordinária de 27/01/16)  
   
ADERAVIS 

 
- Ceder o Auditório Municipal, no dia 14 de fevereiro de 2016, 
para a organização de uma sessão de esclarecimento sobre a 
introdução de espécies exóticas e os malefícios causados à 
apicultura, 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. 
   
ANA MARIA LOPES  
 

- Ceder o Pavilhão Multiusos de Benavila para realizar uma 

festa de batizado, no dia 2 de abril de 2016. 

  

TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE – ASSOCIAÇÃO 
CÍVICA 

 
- Adquirir um exemplar do livro “A Reforma do Poder Local em 
Debate” pelo preço unitário de 14,40€, para integrar o acervo 
documental da Biblioteca Municipal. 
  
DESCOBRE EMOÇÕES – ASSOCIAÇÃO JUVENIL  

 
- Ratificar o apoio à mini maratona, a realizar no dia 26 de 

março, através da oferta de sacos de publicidade, cedência de 

sistema de som e, eventual cedência de palco, atividade 

integrada na PAP da aluna Sara Andreia Lopes, da EPRAL, em 

Évora. A aluna é residente na Freguesia e Município de Avis. 

 
MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

 
- Ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a 
seguinte revisão: 
. Modificação número dois, revisão ao orçamento da despesa 
número um, no valor de 4.500,00€, nas inscrições/reforços e 
nas diminuições/anulações. 
- Remeter a revisão à próxima sessão da Assembleia 
Municipal. 
 
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA / VIA VERDE / FUNDO 
DE MANEIO 

 
- Proceder à abertura de conta bancária para aderir à via verde 
através da compra dos identificadores. O montante a transferir 
para a conta em causa será de 3.000€, constituindo-se fundo 
de maneio, do mesmo valor e pela rubrica 02021099 
(classificação económica). O fundo de maneio ficará à 
responsabilidade do pessoal em serviço na Tesouraria, sendo 
o seu movimento efetuado com as necessárias adaptações ao 
funcionamento da via verde. 

      
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS: 
 
LEITURA E COBRANÇA DE CONSUMOS DE ÁGUA NA 

FREGUESIA DE AVIS  

 

- 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 leitura e 

cobrança de consumos de água, na Freguesia de Avis. 

ALTERAÇÃO DO LIMITE DA ÁREA DE REABILITAÇÃO 
URBANA NO CENTRO HISTÓRICO DE AVIS 

 
- Aprovar proposta de alteração do limite da Área de 
Reabilitação Urbana no Centro Histórico de Avis. 
- Remeter a proposta à próxima sessão da Assembleia 
Municipal. 
 
DECISÕES: 

 
ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO 
 

Concedido: 

 
- Alvará de utilização n.º 2/16, a Cooperativa de Produção 
Agrícola 21 de Fevereiro CRL, para armazéns no prédio 
sito na Estrada Municipal, 20, em Benavila – P.º N.º 19/15 
PDM. 
 
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 2/2016 – João Carlos Castro Milheiras - 65 
refeições. 
- P.º N.º 3/2016 – Centro de Inspeções Periódicas Gomes 
e Soledade, Lda. - 26 inspeções de viaturas. 
- P.º N.º 4/2016 – Otis Elevadores, Lda. - Contrato de 
manutenção de ascensor – Biblioteca Municipal “José 
Saramago”. 
- P.º N.º 5/2016 – Dinis Reis Sutil Muacho – Aquisição de 
10 livros “Incensus”. 
- P.º N.º 6/2016 – Turismo do Alentejo, ERT - Participação 
na Bolsa de Turismo de Lisboa, de 2 a 6 de março. 
- P.º N.º 7/2016 – Turismo do Alentejo, ERT - 
Estacionamento de 2 a 6 de março – BTL. 
P.º N.º 8/2016 – Maria Teresa Domingos Cabral Filipe - 
Soc. Unip., Lda - Aquisição de 24 garrafas de gás de 13 
kg e 20 garrafas de gás de 45 kg. – Parque de Campismo. 
 



 

 

 
- P.º N.º 9/2016 – Sogae - Editora, Lda. – ½ página de 
publicidade na revista Turiscer. 
- P.º N.º 10/2016 – Retrato Falado - Imprensa, Comunicação e 
Eventos, Lda. – Assinatura do jornal “Alto Alentejo”. 
- P.º N.º 11/2016 – Jet Cooler - Águas e Cafés, S.A. - Aquisição 
de 700 garrafões de água e 500 mangas de copos. 
- P.º N.º 12/2016 – Extintormor Unipessoal, Lda. - Revisão de 
102 extintores. 
- P.º N.º 13/2016 – Isabel Rute Coelho, Unipessoal, Lda. - 
Aquisição de 2000 litros de gasolina. 
 
 
 
 
 

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

 Avis, 01 de fevereiro de 2016 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Avis 
 
 

Nuno Paulo Augusto da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


