
 

 

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 25/05/2015 a 29/05/2015, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares 
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:  
 
 
DELIBERAÇÕES:  
 
Câmara Municipal (reunião ordinária de 25/05/15)  
   
CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA 
VELHA 
 
- Oferecer taça ou trofeu, tendo em vista o 13.º convívio 
piscatório, no dia 4 de julho de 2015, 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. 
   
MOTARDS D’AVIZ - ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTA DO 
CONCELHO DE AVIS 
 
- Conceder os seguintes apoios para realizar a iniciativa 
“Açorda Alentejana”, no próximo dia 31 de maio, 
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; 
. Autorização para alterar, durante a manhã e a tarde, a 
circulação automóvel junto à entrada do Clube Náutico, 
desviando para uma só faixa de rodagem as entradas e 
saídas do Complexo; 
. Empréstimo de 6 a 8 grades delimitadoras; 
. Empréstimo de 10 mesas e respetivos bancos (em madeira); 
. Empréstimo de 6 potes para lixo. 
  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS 
 
- Suportar os custos dos almoços servidos no Dia Mundial da 
Criança 2015, aos alunos e professores do Pré-Escolar, do 
1.º e 2.º Ciclos e aos auxiliares do Pré-Escolar/1.º Ciclo, 2.º 
Ciclo e do Município, os quais perfazem um valor total de 
787,12 €. 
 
GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA / POSTO 
TERRITORIAL DE AVIS 
 
- Adquirir quatro bicicletas e ceder as mesmas, a título de 
comodato, ao Posto Territorial de Avis, para efetuar o 
patrulhamento ciclo, entre os meses de junho e setembro, 
nos locais mais frequentados pelos turistas, em Avis. 
 
FUNDAÇÃO ABREU CALLADO / CENTRO DE CONVÍVIO E 
APOIO SOCIAL ENG.º JOÃO ANTUNES TROPA 
 
- Autorizar a Assistente de Ação Educativa, Dália Rasquete, a 
colaborar na realização da coreografia/ensaios das marchas 
populares 2015, nos dias 27 e 28 de maio e 3, 5 e 9 de junho. 
- Ceder o Pavilhão Multiusos de Benavila para a realização 
dos ensaios nas datas referidas. 
 
 

      
APCE - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE 
ÉVORA 
 
- Conceder os seguintes apoios para o XXVII 
Acampamento Nacional de Jovens com Paralisia 
Cerebral, a realizar no Parque de Campismo, na semana 
de 7 a 13 de setembro de 2015, para um número 
estimado entre os 100 a 130 participantes, 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: 
. Conceder desconto de 30% nas estadias; 
. Disponibilização do salão de jogos nas noites de 7, 9 e 
10 de setembro, bem como, o empréstimo de sistema de 
som, de tela e de projetor de vídeo; 
. Acesso à piscina municipal nos dias 9 e 12 de 
setembro; 
. Disponibilização de técnicos da área do desporto, no 
dia 10 de setembro, para realização de passeio de barco 
e gaivota; 
. Proporcionar visita guiada ao Centro Histórico de Avis, 
no dia 12 de setembro. 
 
ESCOLA PROFISSIONAL ABREU CALLADO  
 
- Ratificar a resposta de que o Município entende ser 
importante para a região a formação que a Escola 
pretende ministrar através dos cursos profissionais de 
Técnico de Turismo Ambiental e Rural e Animador 
Sociocultural (candidatura para o triénio 2015-2018), e 
que está disponível para celebrar uma parceria, em 
condições a protocolar futuramente, nomeadamente para 
o recebimento de alunos estagiários. 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL  
 
- Ratificar a cedência de caiaques para uma atividade de 
canoagem, a realizar no dia 28 de maio de 2015, 
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. 
 
MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  
 
- Ratificar a seguinte proposta de revisão: 
. Modificação número onze, revisão ao orçamento da 
receita número um, no valor de 35.000,00 € nas 
inscrições/reforços e nas diminuições/anulações. 
- Remeter a revisão à próxima sessão da Assembleia 
Municipal, para efeitos de ratificação. 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROPOSTA PARA CAMPANHA DE PROMOÇÃO “TRAGA 
O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO SEM CUSTOS” 
 
- Aprovar a seguinte proposta, no âmbito da campanha supra 
identificada, direcionada para utentes do Parque de 
Campismo: 
. Durante a época alta, não cobrar aos utentes o valor 
estabelecido em preçário para os animais, em campismo e/ou 
caravanismo, desde que cumpram o regulamento; 
. Realizar iniciativas que visem a promoção turística da 
campanha: divulgação no sítio e facebook do Município e 
facebook do Parque de Campismo, nota de imprensa, envio 
de mail list e flyers.  
 
MUNÍCIPIO DE MONFORTE / VISITA GRATUITA AO CIOA E 
MUSCA 
 
- Marcar visita guiada ao CIOA e MUSCA, seguida de ateliê, 
para um grupo de 20 a 30 crianças, com idades entre os 6 e 
os 10 anos, para o dia 1 de julho, no âmbito da atividade “As 
férias com ritmo” do Município de Monforte; 
- Não cobrar as entradas nos espaços expositivos aos 
monitores das crianças. 
 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS:  
 
FEIRA FRANCA DE AVIS 2015 / PALCO + TORRES  
 
- 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 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 o aluguer de palco, de torres, de 
camarins, de WC e de barreiras antipânico, para a Feira 
Franca de Avis 2015. 
 
FEIRA FRANCA DE AVIS 2015 / SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA  
 
- 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 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 os serviços de vigilância para a Feira 
Franca de Avis 2015. 
 
FEIRA FRANCA DE AVIS 2015 / EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ  
 
- 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 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 o aluguer de equipamentos de som e luz 
para a Feira Franca de Avis 2015. 
 
FEIRA FRANCA DE AVIS 2015 / ALUGUER DE STANDS DE 
EXTERIOR  
 
- 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 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 o aluguer de stands de exterior, de 
móvel de apoio, de pavimento com estrados de madeira e de 
bancos de jardim, para a Feira Franca de Avis 2015. 

 
SONOPLASTIA  
 
- 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 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 o aluguer 
de equipamento de som/luz para eventos/atividades 
realizados pelo Município. 
- Ratificar a contratação em regime de prestação de 
serviços - tarefa, tendo em vista o aluguer de 
equipamento de som/luz para as comemorações do 
Carnaval, em virtude de não ter sido emitido o parecer 
prévio favorável legalmente exigido (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). 
 
FIXAÇÃO DE PENALIZAÇÃO PELA 
ULTRAPASSAGEM DOS PRAZOS DE PAGAMENTO 
(N.º 2 DO ARTIGO 80.º, DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)     
 
- Fixar em 7,50 € a penalização prevista no n.º 2 do artigo 
80.º, do Regulamento Municipal de Abastecimento de 
Água, a qual será aplicada aos utilizadores que venham a 
proceder ao pagamento das faturas para além do prazo 
fixado nas mesmas, valor fixado com base nos custos de 
envio da correspondência, via CTT. 
 
DECISÕES: 

FORNECIMENTO DE ÁGUA 
 
Deferido: 
 
- Paulo Jorge Garcia Pereira – E.N. 244, 64, Avis – 
execução de ramal de esgoto. 
 
- Paulo Jorge Garcia Pereira – E.N. 244, 64, Avis – 
execução de ramal de água. 
 
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, na sua atual redação: 
 
- P.º N.º 27/2015 – Responsabilidade técnica pela 
exploração de edifícios equipamentos, trabalhos 
especializados e acompanhamento técnico (eletricidade). 
 
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, na sua atual redação: 
 
- P.º N.º 65/2015 – Reparação das molas traseiras - 
Volvo 59-08-FT. 
- P.º N.º 66/2015 – Aluguer de insufláveis. 
- P.º N.º 67/2015 – Aquisição de 1200 garrafas de água - 
Feira Franca. 
 



 

 

 
- P.º N.º 68/2015 – Aquisição de 400 bolicaos e 400 ice-tea - 
Marchas Populares. 
- P.º N.º 69/2015 – 3 inscrições no curso de formação inicial 
para motoristas de transporte coletivo de crianças, 4 
inscrições no curso de formação contínua para motoristas de 
transporte de crianças e 4 inscrições no curso de 
operadores/manobradores de máquinas para realização de 
trabalhos em segurança (Grupo 1). 
- P.º N.º 70/2015 – Refeições - Dia Mundial da Criança. 
- P.º N.º 71/2015 – Aquisição de 1 bateria. 
- P.º N.º 72/2015 – Análises para a Piscina. 
- P.º N.º 73/2015 – Aquisição de 5 tês. 
 
 
 
 
 
Para conhecimento geral se pública o presente, e 
outros de igual teor, que vão ser afixados nos 
lugares do costume. 
 
 
 

Avis, 01 de junho de 2015 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Avis 
 
 

Nuno Paulo Augusto da Silva 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  


