
 

 

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 26/06/2017 a 30/06/2017, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares 
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:  
 

 
DELIBERAÇÕES:  

 
Câmara Municipal (reunião ordinária de 28/06/17)  
   
CCDTCMA  

 
- Oferecer dois trofeus para o XIX convívio de pesca desportiva 
interautarquias, a realizar no dia 9 de Setembro de 2017, na 
Albufeira do Maranhão, enquadrando-se este apoio no 
disposto na alínea p), do número um, do artigo trigésimo 
terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, 
de doze de Setembro. 
 
SOCIEDADE RECREATIVA BENAVILENSE / SECÇÃO DE 
BTT “BENABIKE”  

 
- Conceder os seguintes apoios, dentro das possibilidades do 
Município, para a realização das Festas em Honra de Nossa 
Senhora d’Entre Águas, nos próximos dias 19 e 20 de Agosto: 
um palco, balcões para bares das bebidas e das mesas, 
grades de separação, rede de sombra, barrotes, duas barracas 
de quermesse, baixada provisória da EDP, iluminação, 
eletricista (durante o evento), e limpeza do recinto, 
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. 
    
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE BENAVILA  

 
 - Produção de 20 blocos de rifas a sortear nas Festas em 
Honra de Nossa Senhora d’Entre Águas, em Benavila, 
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.  
 
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA     

 
- Conceder os seguintes apoios gratuitos para concretizar 
campos de férias destinados aos filhos ou equiparados dos 
seus beneficiários, nos dias 30 de Junho e 7 de Julho (40 
crianças dos 7 aos 13 anos) e 14 de Julho (40 jovens dos 14 
aos 17 anos): utilização da Piscina Municipal, atividades de 
canoagem na Albufeira do Maranhão, com acompanhamento 
técnico e visita ao CIOA, 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. 
 
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.     

 
- Informar os trabalhadores do Município que o Protocolo 
Coletivo deixa de ter bonificação em crédito a habitação, a 
partir do próximo dia 1 de Agosto de 2017, mantendo-se as 
restantes condições especiais contempladas no mesmo. 
 

 
DSGCT - PAJ - EQUIPA PROJETOS E APOIO JURÍDICO  

 
 - Aprovar Protocolo de Cooperação a estabelecer entre a 
Autoridade Tributária e Aduaneira e o Município de Avis, 
o qual tem por objeto a definição dos termos e condições 
em que a administração tributária é competente para a 
cobrança coerciva de taxas e outras receitas 
administradas pelo Município. 
 
FIXAÇÃO DE PENALIZAÇÃO PELA ULTRAPASSAGEM 
DOS PRAZOS DE PAGAMENTO (N.º 2, DO ARTIGO 80.º, 
DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA) / REVOGAÇÃO    

 
 - Revogar a deliberação tomada pela Câmara Municipal 
na reunião ordinária do dia 24 de Agosto de 2016, na qual 
foi aprovada uma penalização de 5,00€ pela 
ultrapassagem dos prazos de pagamento, ao abrigo do n.º 
2, do artigo 80.º, do Regulamento em título. 
 
PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO TARIFÁRIA PARA 2017 
/ RETIFICAÇÃO     

 
- Retificar a deliberação tomada pela Câmara Municipal na 
reunião ordinária do dia 21 de Dezembro de 2016 (ponto 
10), com a inclusão das tarifas referentes ao 
abastecimento de água, drenagem de águas residuais e 
resíduos sólidos para 2017. 
 
LIGAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA DIRETO DO SISTEMA 
MULTIMUNICIPAL PARA REFORÇO DO 
ABASTECIMENTO DA DARDICO / DECLARAÇÃO  

 
- Ratificar o conteúdo da declaração exarada pelo Senhor 
Vice-Presidente em 21 de Junho de 2017, declarando que 
não se vê inconveniente no deferimento da pretensão 
apresentada pela Dardico - Agro Indústria, S.A., a qual 
visa a ligação de um ramal de água direto do sistema 
multimunicipal, para reforço do abastecimento da unidade 
industrial sita na Zona Industrial de Avis. 
 
PROJETO INTERMUNICIPAL/PI10.1 - REDE DE 
PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO NO ALTO 
ALENTEJO     

 
- Integrar o projeto intermunicipal a candidatar pela CIMAA 
“Rede de Promoção do Sucesso Educativo no Alto 
Alentejo”, candidatura incluída na Prioridade de 
Investimento 10.1, contratualizada com as Autoridades de 
Gestão do Portugal 2020. 

 

 

 

 



 

 

 
REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E A 
INICIATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO 
CONCELHO DE AVIS / ATRIBUIÇÃO DE APOIOS  

 
- Aprovar as seguintes propostas, no âmbito do Regulamento 
em título: 
. As Associações que não entregaram a documentação exigida 
pelo Regulamento, ficam com a aprovação da candidatura 
condicionada até à entrega da mesma, e, caso essa entrega 
não ocorra até 14 de Julho de 2017, a candidatura fica sem 
efeito; 
. Os pedidos de Apoio para Divulgação, Utilização de 
Equipamentos e Instalações e de Transportes Municipais 
devem ser solicitados ao Município para verificação de 
disponibilidade, sendo a Associação informada da cedência ou 
não sobre os meios solicitados/do respetivo transporte; 
. Para a formalização dos apoios a conceder, serão celebrados 
Protocolos de Cooperação com as Associações. 
- Aprovar os seguintes apoios financeiros, no âmbito do 
Regulamento em título: 
. ADERAVIS ............................................................................ 450,00€; 
. Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural ................900,0€; 
. Associação Desportiva Sócio Cultural de Aldeia Velha …….. 700,00€; 
. Associação Juvenil Alcorreguense …….................................. 700,00€; 
. Casa do Benfica em Avis ...................................................  2500,00€; 
. Centro Republicano Ervedalense …………………………………….. 700,00€; 
. Rancho Folclórico de Avis .................................................. 4050,00€; 
. Ass. Desportiva e Recreativa “Amigos do Atletismo” Avis .. 850,00€; 
. Ass. Motociclista do Concelho Avis - Motards d’ Aviz ……... 650,00€; 
. Casa do Povo de Ervedal ..................................................  1800,00€; 
. Centro Cultural de Figueira e Barros ................................. 4450,00€; 
. Centro Cultural e Desportivo Trabalhadores CM Avis ......  4085,00€; 
. Clube de Futebol “Os Avisenses” ......................................  1050,00€; 
. Clube de Futebol Estrela Alcorreguense ............................  500,00€; 
. Sociedade Recreativa Benavilense .................................... 2000,00€; 
. Associação Gente ...............................................................  200,00€; 
. Ass. Humanitária Apoio Diabéticos do Concelho Avis ….... 1525,00€; 
. Ass. Humanitária dos Bombeiros Voluntários Avisenses .. 1500,00€; 
. Centro Comunitário Sta. Margarida de Aldeia Velha .......... 500,00€; 
. Ass. Sol. Reformados Pensionistas Idosos de Alcórrego .....  700,00€; 
. Ass. Sol. Reformados Pensionistas Idosos Concelho Avis .. 2500,00€; 
. Grupo Amigos Reformados e Idosos de Figueira e Barros … 700,00€; 
. Ass. Pais Encarregados Educação Escolas Concelho Avis ….. 800,00€; 
. Ass. Antigos Alunos Escola Rural José Godinho Abreu …...... 200,00€;  
. Arlindo Martins …………………………………................................. 650,00€. 
 
 
DECISÕES: 
 
FORNECIMENTO DE ÁGUA / CONTRATO 
 

Deferido: 

 
- Fábio Miguel Dias Morato – Rua da Liberdade, 85, Aldeia 
Velha. 
 
 
 
 
 

 

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

 
 Avis, 03 de Julho de 2017 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Avis 
 

 
Nuno Paulo Augusto da Silva 

 
 

 


