
 

 

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 09/06/2014 A 13/06/2014, FORAM, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS OU PELOS 

TITULARES DO RESPECTIVO ÓRGÃO, TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES E DECISÕES:  
 
DELIBERAÇÕES:  
 
Câmara Municipal (reunião ordinária de 11/06/14)  
   
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS 
TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS  
 
- Atribuir um subsídio no valor de € 2.800,00 para fazer face 
às despesas inerentes à realização do torneio de ténis, 
quadras populares e marchas populares, enquadrando-se o 
mesmo 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 DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE 
DE PORTALEGRE  
 
- Informar a Associação que não existe inconveniente na data 
de 28 de Junho de 2014 para realizar a colheita de sangue, 
em Avis, bem como conceder o apoio habitual (oferta do 
almoço) mediante a atribuição de subsídio a definir em 
posterior reunião. 
  
JOÃO CARLOS CASTRO MILHEIRAS  
 
- Ceder o Hangar do Clube Náutico, no dia 22 de Junho de 
2014. 
   
LAGARTISH 
 
- Ratificar a autorização para colocação de merchandising no 
Posto de Turismo e recepção do Parque de Campismo, em 
Avis. 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL 
 
- Ratificar a cedência de kayak’s, nos dias 29 e 30 de Maio de 
2014, aos alunos acampados no Parque de Campismo, em 
Avis, 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. 
 
INFORAVIS - INFOMÁTICA E GESTÃO, LDA. / VENDA DO 
LOTE N.º 13, DA ZONA INDUSTRIAL DE AVIS    
 
- Autorizar a Inforavis (representada por José Gabriel Pinto 
Fragoso, na qualidade de sócio e gerente), com sede na Rua 
António José de Almeida, n.º 8 A, Freguesia e Município de 
Avis, a vender o prédio urbano, terreno para construção (lote 
n.º 13), sito no Loteamento da Zona Industrial de Avis 
(atribuído em 11 de Janeiro de 2006, mediante celebração de 
escritura pública), inscrito na matriz predial urbana da 
Freguesia e Município de Avis, sob o artigo n.º 1459, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Avis sob o 
n.º 841/131297, da dita Freguesia e Município, a Sociedade 
 

    
Agropecuária do Rabaço Unipessoal, Lda., com sede na 
Freguesia de Alcórrego e Município de Avis, 
representada pela sócio gerente Ana Luísa Lopes 
Ramos, transmitindo-se os ónus ao novo adquirente e 
sendo a contagem dos prazos reiniciada na data da nova 
escritura de compra e venda. 
 
ALEXANDRA MATOS CORREIA / CANCELAMENTO 
DE ÓNUS    
 
- Autorizar o cancelamento do ónus existente a favor do 
Município de Avis, no prédio urbano descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Avis, sob o n.º 507, 
Freguesia de Alcórrego, requerido por Alexandra Matos 
Correia, advogada, com escritório na Praça da 
República, n.º 12 - r/ch, em Ponte de Sor, na qualidade 
de mandatária de Vera Cristina Lopes Barata, residente 
no Bairro Novo, n.º 25, em Maranhão, em virtude da 
construção já estar concluída e licenciada. 
 
EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE 
ARRUAMENTOS EM ALDEIA VELHA / LIBERAÇÃO 
DE CAUÇÕES  
 
- Proceder à liberação parcial das cauções no valor de 
15%, referente à Empreitada em título, adjudicada à 
empresa Gaverg - Construções, Lda., uma vez que estão 
reunidas as condições para o efeito. 
 
PARQUE DE CAMPISMO DA ALBUFEIRA DO 
MARANHÃO / ESTADIA GRATUITA PARA DOIS 
REPRESENTANTES DO GUIA ALAN ROGER’S  
 
- Ratificar a concessão de estadia gratuita de uma noite 
(18 de Maio) no Parque de Campismo da Albufeira do 
Maranhão, dos dois representantes do Guia Alan Roger’s 
- Jonh e Jill Kear. Estes dois elementos têm como 
objectivo visitar e conhecer os vários Parques de 
Campismo e publicitá-los, caso assim o entendam, na 
edição do Guia de 2015. A sua opinião acerca do Parque 
foi bastante positiva e agradável, nomeadamente, 
localização, equipamentos, receptividade e serviços. 
 
PARQUE DE CAMPISMO DA ALBUFEIRA DO 
MARANHÃO / DESCONTO NA ESTADIA DO GRUPO 
DE CAMPISMO GOVAKA-PASAR  
 
- Aprovar as seguintes propostas, após comunicação 
recebida do grupo belga Govaka-Pasar, a demonstrar 
interesse numa estadia no Parque de Campismo da 
Albufeira do Maranhão: 
. Desconto de 15% sob o total da estadia, tendo em conta 
que são clientes que já estiveram no Parque, e as 
informações enviadas: 
1. Datas 1-4 de Setembro de 2014 - 3 noites; 
2. Solicitação de 23 alvéolos com electricidade (um dos  



 

 

 
quais, gratuito); 
3. Envio do número exacto de pessoas a participar no grupo 
dois meses antes da data da chegada. 
. Rever o desconto a ser efectuado, consoante o número de 
pessoas que forem confirmadas. 
 
DANOS EM EQUIPAMENTOS NO PARQUE DE CAMPISMO 
/ INFORMAÇÃO   
 
- Ratificar os procedimentos adoptados na sequência de 
danos causados no Parque de Campismo da Albufeira do 
Maranhão por atletas da Associação Naval de Lisboa – 
Secção de Remo, em data anterior a 5 de Março de 2014, 
bem como ratificar o valor da indemnização a pagar pelos 
mesmos danos, no valor de € 71,00. 

 
SÍLVIA SUSANA LOPES PEREIRA FELIZ / 
CANCELAMENTO DA CLÁUSULA DE REGISTO OU 
AUTORIZAÇÃO DE VENDA   
 
- Emitir certidão de cancelamento da cláusula de registo ou 
autorização de venda, requerida por Sílvia Feliz, relativamente 
ao prédio sito na Rua José Luís Correia da Silva, n.º 6, em 
Avis, bem como de correspondência de denominação. 

 
PROJECTO SMART MED PARKS / PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO   
 
- Ratificar o Protocolo de Cooperação celebrado com a 
AREANATejo, o qual tem como principal objectivo a melhoria 
da eficiência energética em Parques Científicos, Tecnológicos 
e Empresariais através da elaboração de diagnósticos 
energéticos, implementação de medidas de melhoria da 
eficiência energética e promoção de acções de informação e 
sensibilização para a utilização racional de energia nos 
parques industriais, o que terá um custo total de € 7.250,00. 
  
PROJECTO GREEN PARTNERSHIPS / PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO   
 
- Ratificar o Protocolo de Cooperação celebrado com a 
AREANATejo, o qual tem como objectivos principais a criação 
de Grupos de Trabalho Internacionais, a criação de um Guia 
da Eficiência Energética, o desenvolvimento de projectos-
piloto nas regiões e países envolvidos e a organização de 
visitas de estudo a casos de sucesso, no âmbito da adopção e 
implementação de medidas de eficiência energética. Serão, 
ainda, promovidas metodologias ao nível da implementação 
de estratégias energéticas, bem como dinamizados workshops 
e acções de sensibilização. Terá um custo total de € 
13.250,00. 

 
PROGRAMA AVIS +   
 
- Promover o Programa Avis +, em 2014, com a participação 
máxima de 15 jovens. 
 
CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SNACK-BAR, SELF-
SERVICE E MINI-MERCADO DO PARQUE DE CAMPISMO 
DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO   
 
- Ratificar o despacho efectuado pelo Senhor Presidente, em 
09 de Junho de 2014, a determinar a atribuição da cessão de 

 
exploração em título, a João Carlos Castro Milheiras, a 
qual terá lugar até ao terminus do corrente mandato 
(2013/2017). O valor da prestação mensal contratada é de 
€ 250,00/+IVA, constituindo encargos do cessionário os 
custos relativos a água, electricidade, comunicações, gás, 
serviços de limpeza, manutenção de equipamentos e 
vigilância. 
 
DECISÕES: 
 
CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SNACK-BAR, SELF-
SERVICE E MINI-MERCADO DO PARQUE DE 
CAMPISMO DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO / 
DESPACHO 
 
- Efectuado despacho pelo Senhor Presidente, em 09 de 
Junho de 2014, a determinar a atribuição da cessão de 
exploração em título, a João Carlos Castro Milheiras, a 
qual terá lugar até ao terminus do corrente mandato 
(2013/2017). O valor da prestação mensal contratada é de 
€ 250,00/+IVA, constituindo encargos do cessionário os 
custos relativos a água, electricidade, comunicações, gás, 
serviços de limpeza, manutenção de equipamentos e 
vigilância. 
 
FORNECIMENTO DE ÁGUA 
 
Deferido: 
 
- Edite Rodrigues – Bairro Catarina Eufémia, 18, 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 36/2014 – Consultadoria financeira e 
contabilística para os anos de 2014, 2015 e 2016. 
- P.º N.º 37/2014 – Elaboração dos projectos de infra-
estruturas eléctricas e de telecomunicações do 
Loteamento n.º 5/2000 - Urbanização do Lagar – Figueira 
e Barros. 
- P.º N.º 38/2014 – Reformulação dos projectos de infra-
estruturas eléctricas do CIOA, Museu e Edifício sede do 
Município para instrução do processo de certificação. 
 
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 115/2014 – Aquisição de 1000 esferográficas 
com impressão. 
 
PARA CONHECIMENTO GERAL SE PÚBLICA O PRESENTE E 

OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER AFIXADOS NOS LUGARES 

DO COSTUME. 
 

AVIS, 16 DE JUNHO DE 2014 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 
 

NUNO PAULO AUGUSTO DA SILVA 
 


