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 06/07/2015 a 10/07/2015, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:

CASA DO ALENTEJO

Câmara Municipal (reunião ordinária de 08/07/15)

- Aderir a AMAlentejo.

CCDTCMA - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS
TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE
DE PORTALEGRE

- Oferecer taça ou troféu ao CCDTCMA para levar a efeito o
XVII convívio de pesca desportiva interautarquias, a realizar
no dia 1 de Agosto de 2015, na Albufeira do Maranhão,
enquadrando-se este apoio no disposto na alínea p), do
artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco,
barra, dois mil e treze, de doze de setembro

- Atribuir um subsídio no valor de 246,00 € para
comparticipar o almoço aos dadores de sangue, que teve
lugar num restaurante de Avis, no dia 27 de junho do
corrente ano, 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.

CASA DO BENFICA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVIS / TARIFA
SOCIAL

- Ratificar a cedência das piscinas municipais, durante o mês
de julho, às quartas e sextas-feiras, entre as 19:00 horas e
as 20:00 horas, para dinamizar sessões de hidroginástica,
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.

- Conceder a tarifa social à Santa Casa da Misericórdia de
Avis, com sede na Praceta Nossa Senhora da Orada,
Freguesia e Município de Avis (lar e creche, em Avis, e
centro de dia e ATL, em Ervedal).

TERREIRO D’ALEGRIA - ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA
CANTINA EM AVIS / LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES

- Apoiar o arraial popular da Terreiro D’Alegria, no próximo
dia 14 de agosto, no pelourinho, 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.

- Proceder à liberação parcial das cauções prestadas pela
empresa Construções – Estradas e Construção Civil, S.A.,
no âmbito do contrato da empreitada em título, no valor de
15%, uma vez que estão reunidas as condições para o
efeito.

CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO CAMPO DE JOGOS
DO MARANHÃO / LIBERAÇÃO DE GARANTIA

- Disponibilizar; à semelhança do ano anterior, a utilização
do Parque de Campismo, da piscina municipal e das canoas,
tendo em vista a realização de um acampamento de
confraternização da Escola de Natação, nos dias 14, 15 e 16
de julho, com a participação de cerca de 12 atletas (9/14
anos) das classes de competição e 2 professores,
enquadrando-se estes apoios no disposto na alínea u), do
artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco,
barra, dois mil e treze, de doze de setembro:

- Restituir ao empreiteiro Construções Aquino & Rodrigues,
S.A. as quantias retidas como garantia da execução da
empreitada em título e promover a extinção da caução
prestada, uma vez que estão reunidas as condições para o
efeito.
EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO
MUNICIPAL 1070 ENTRE ALCÓRREGO E COVÕES /
LIBERAÇÃO DE GARANTIA

AFMM - SUPERMERCADOS, LDA.
- Autorizar a utilização da via pública frente ao Meu Super de
Avis, Rua 1.º de maio, no dia 07 de agosto de 2015, com o
objetivo de realizar um arraial comemorativo do 1.º
aniversário do Meu Super de 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.

- Restituir ao empreiteiro Construções J.J.R. & Filhos, S.A.
as quantias retidas como garantia da execução da
empreitada em título e promover a extinção das cauções
prestadas, uma vez que estão reunidas as condições para o
efeito.

REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS
SÓCIOECONÓMICOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO / MANUAIS
ESCOLARES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E
DE
DESGASTE
E
MATERIAL
DIDÁTICO
E
GRATUITIDADE NO SERVIÇO DE ALMOÇOS
- 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:

- António Filipe Caldeira Garcia – Rua D. Dinis, 3, Benavila contrato.
- José Manuel Pereira Varela – Rua Gago Coutinho, 4, Avis
- contrato.
- Bento Maneiras Boino – Estrada Nacional 244, 30, Avis execução de ramal de água.
AJUSTES DIRECTOS

De acordo com o artigo 112.º e s.s do Código dos Contratos
1. A atribuição dos manuais escolares a todas as crianças do Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
1.º Ciclo mediante entrega do respetivo requerimento nos Janeiro, na sua atual redação:
Serviços de Intervenção Social e Educação do Município de
Avis;
- P.º N.º 40/2015 – Aquisição de um martelo perfurador
profissional.
2. A atribuição de uma verba anual para a aquisição de - P.º N.º 41/2015 – Refeições para os dias 21 e 22 de julho material escolar de desgaste e material didático destinados a Programa “Verão Total” da RTP1.
todas as crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, a atribuir por professor/educador titular de AJUSTES DIRECTOS – REGIME SIMPLIFICADO
sala, nos seguintes termos:
. Turmas até 10 alunos - 150,00 €
De acordo com os artigos 128.º e 129.º do Código dos
. Turmas de 11 a 15 alunos - 250,00 €
Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
. Turmas com mais de 15 alunos - 350,00 €;
de 29 de Janeiro, na sua atual redação:
3. Atribuir aos alunos do Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo do
Ensino Básico a gratuitidade no serviço de almoços aos
alunos posicionados no escalão A, bem como a todos os
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;
4. De modo a conceder os apoios supra enunciados, deverão
ser cumpridas as regras enumeradas no artigo 4.º do
Regulamento para Atribuição de Apoios Socioeconómicos
aos Alunos do Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino
Básico.

- P.º N.º 81/2015 – Aquisição de uma porta de vidro.
- P.º N.º 82/2015 – Reparação do carro do lixo.
- P.º N.º 83/2015 – Aquisição de 10 placas com gravação e
estojo.
- P.º N.º 84/2015 – Aluguer de 15 quartos para dia 21/07.
- P.º N.º 85/2015 – Aluguer de 10 quartos para dia 20/07 e
10 quartos para dia 21/07.
- P.º N.º 86/2015 – Aquisição de 3 ar condicionados.
- P.º N.º 87/2015 – Aquisição de pneus.
- P.º N.º 88/2015 – Seguro de responsabilidade civil – Feira
Franca 2015.

- Remeter à próxima sessão da Assembleia Municipal para
efeitos de autorização da assunção dos encargos plurianuais
decorrentes do proposto no ponto n.º 3.
Para conhecimento geral se pública o presente, e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos lugares do costume.
TRAVELER’S EVENT 2015
- Apoiar, à semelhança dos últimos 7 anos, a organização
do Traveler’s Event, a realizar no 1.º fim-de-semana de
setembro, 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.

DECISÕES:
FORNECIMENTO DE ÁGUA
Deferido:
- Olívio José Antunes Madeira – Bairro de S. Vicente Paulo,
Avis - contrato.
- Ana Paula Mendes Beja Martins – Rua 1.º de maio, 24,
Figueira e Barros - contrato.

Avis, 13 de julho de 2015

O Presidente da Câmara Municipal de Avis

Nuno Paulo Augusto da Silva

