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 08/06/2015 a 12/06/2015, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:
Câmara Municipal (reunião ordinária de 11/06/15)
ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE
DE PORTALEGRE
- Informar a Associação que não existe inconveniente na data
proposta para a realização da colheita de sangue, em Avis
(27 de Junho de 2015), bem como, conceder o apoio habitual
(oferta do almoço) mediante a atribuição de subsídio, a definir
em posterior reunião.
SÓ PESCA

do baile de finalistas, que se realizou no dia 6 de junho
de 2015, no Casão da Casa do Benfica em Avis,
enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea u), do
artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco,
barra, dois mil e treze, de doze de setembro.
ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESES

NACIONAL

DE

MUNICÍPIOS

- Proceder ao pagamento da importância de 1986,77 €,
até ao próximo dia 30 de junho, relativo ao seguro de
acidentes pessoais de bombeiros, anuidade 2015.
ENERAGRO - AGRICULTURA E PROJECTOS, LDA. /
PEDIDO DE PARECER

- Ratificar a cedência do espaço junto ao Mercado, no dia 10
de junho de 2015, para atividades relacionadas com convívio
de pesca, 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.

- Emitir parecer favorável sobre a viabilidade de
execução de um sistema de captação e distribuição de
água para rega, a partir da Albufeira do Maranhão.
LAR “ENCONTRO DOS AVÓS” / DELIMITAÇÃO DE
ESTACIONAMENTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS
- Não cobrar ao Agrupamento os custos pelo corte de ervas
no espaço escolar, no valor total de 553,70 €, enquadrandose 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.

- Aprovar a delimitação de três lugares de
estacionamento reservado a viaturas do Lar “Encontro
dos Avós”, sito no Bairro do Serradão, em Avis.
AUTORIZAÇÃO
SERVIÇOS:

PRÉVIA

PARA

AQUISIÇÃO

DE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS
FEIRA FRANCA DE AVIS 2015 / ARTISTAS

- Conceder os seguintes apoios, tendo em vista a Festa da
Saúde, a realizar no dia 12 de junho, 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:
. Participação dos setores do desporto, educação, ludotecas,
biblioteca, proteção civil e ambiente;
. Mesas;
. 3 bicicletas estáticas;
. Transporte das crianças da área do Município.
ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA
DE
DIABÉTICOS DO CONCELHO DE AVIS

APOIO

AOS

- Oferecer taça ou trofeu para o concurso de pesca, a realizar
no dia 12 de julho de 2015, na Albufeira do Maranhão,
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.
FINALISTAS DO 9.º
ESCOLAS DE AVIS

ANO DO

AGRUPAMENTO

DE

- Ratificar o apoio na elaboração de cartazes de divulgação

- 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 a
contratação de artistas para a Feira Franca 2015.
EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE
ERVEDAL E VALONGO / LIBERAÇÃO DE GARANTIA
- 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 REFORMULAÇÃO URBANA E
ARRANJO
PAISAGÍSTICO
DA
PRAÇA
DA
REPÚBLICA EM ERVEDAL / LIBERAÇÃO DE
CAUÇÕES
- Proceder à liberação parcial das cauções prestadas
pela empresa Urbigav Construções, Sociedade

Unipessoal, Lda., no âmbito do contrato da empreitada em
título, no valor de 30%, uma vez que estão reunidas as
condições para o efeito.

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

EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS
EM ERVEDAL / LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES
- Proceder à liberação parcial das cauções prestadas pela
empresa Decoter - Sociedade de Construção e Decoração,
Lda., no âmbito do contrato da empreitada em título, no valor
de 30%, uma vez que estão reunidas as condições para o
efeito.
EMPREITADA DE MUROS DE SUPORTE DO ESPAÇO
VERDE DE ENQUADRAMENTO DA ZONA HE1 DE AVIS /
LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES
- Proceder à liberação parcial das cauções prestadas pela
empresa Constradas - Estradas e Construção Civil, S.A., no
âmbito do contrato da empreitada em título, no valor de 60%,
uma vez que estão reunidas as condições para o efeito.
ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA O ENSINO PRÉESCOLAR 2014/2015
- Aprovar Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado
entre
a
Direção-Geral
dos
Estabelecimentos
Escolares/Direção de Serviços da Região Alentejo, o Instituto
de Segurança Social, I.P./Centro Distrital de Portalegre e a
Câmara Municipal de Avis, para o ano escolar de 2014/2015.
REGULAMENTO DE APOIO À RECUPERAÇÃO
HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AVIS

DA

- Atribuir o apoio solicitado por Maria Rosa Godinho Pedras,
ao abrigo das alíneas a) e g) do artigo 4.º do Regulamento
em título, para o imóvel sito na Rua Latino Coelho, 12,
Freguesia de Ervedal e Município de Avis.
DECISÕES:
FORNECIMENTO DE ÁGUA
Deferido:
- José Maria Pascoal – E.N. 244, 32, Avis – execução de
ramal de esgoto.
- José Maria Pascoal – E.N. 244, 32, Avis – execução de
ramal de água.
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 76/2015 – Tecido - Marchas.

Avis, 15 de Junho de 2015

O Presidente da Câmara Municipal de Avis

Nuno Paulo Augusto da Silva

