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 09/05/2016 a 13/05/2016, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:
Câmara Municipal (reunião ordinária de 11/05/16)

número um, do artigo trigésimo terceiro, da Lei número
setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de
Setembro.

ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA
VOLUNTÁRIOS AVISENSES

JOÃO AMBRÓSIO FERREIRA LOPES VENTURA /
PAGAMENTO DE RENDAS EM ATRASÓ

DOS

BOMBEIROS

- Conceder um apoio no montante de 35.000,00€ para
proceder à aquisição de duas viaturas (um VDTD e uma
ambulância), considerando que a Associação se debate com
graves dificuldades financeiras e que o parque automóvel para
a prestação do socorro à população já tem sérias dificuldades
em corresponder às solicitações, enquadrando-se o mesmo 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.
ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE
DE PORTALEGRE
- Informar a Associação que não existe inconveniente nas
datas de 14 de Janeiro e 1 de Julho de 2017 para a realização
das colheitas de sangue, em Avis, bem como conceder o apoio
habitual (oferta do almoço) mediante a atribuição de subsídio,
a definir em posterior reunião.
RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS
- Ceder o Hangar do Clube Náutico, gratuitamente, no próximo
dia 4 de Junho, para servir o jantar aos grupos participantes no
festival, bem como elaborar os cartazes publicitários do
mesmo festival, enquadrando-se estes apoios 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.
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AVIS
- Disponibilizar o Campo de Jogos do Parque de Campismo,
gratuitamente, às terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras,
de 19 de Abril a 4 de Junho, 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.
ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA (ABAE)
- Apresentar candidatura a Município ECOXXI 2016.
LUÍSA RIBEIRO
- Ratificar a cedência do Pavilhão Multiusos de Benavila para
a realização da festa de aniversário do seu filho, no dia 7 de
Maio, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do

- Deferir o pedido para regularizar as rendas em atraso,
referentes a imóvel sito em Maranhão, a partir do próximo
mês de Junho (pagamento da renda do mês em causa
mais um mês de renda em atraso).
OBRAS / PEDIDO DE CERTIDÃO / QUINTA DO
FONTANÁRIO - TURISMO RURAL, LDA.
- Emitir parecer favorável à operação de emparcelamento
rural com a junção de 4 prédios rústicos, inscritos na
matriz 32, 37, 45 e 69, todos da secção K, da Freguesia
de Avis, na sequência de requerimento de Quinta do
Fontanário - Turismo Rural, Lda..
AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO / INSTITUTO
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E FLORESTAS

DE

- Emitir parecer que autoriza o projeto de arborização com
as espécies sobreiro e pinheiro manso, de José Rodrigues
Vaz Monteiro, integradas nas Herdades do Assobiador e
de S. Martinho, ambas da União de Freguesias de
Alcórrego e Maranhão, e na Herdade do Marmeleiro, da
União de Freguesias de Benavila e Valongo, dado que não
se identificam incompatibilidades da intervenção com as
linhas orientadoras do IGT aplicável.
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AVIS /
PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DE COMPONENTE
PRÁTICA DO PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL –
DEC-LEI N.º 03/2008, DE 7 DE JANEIRO
- Aprovar Protocolo a estabelecer com o Agrupamento de
Escolas de Avis que autoriza a realização de componente
prática nas instalações da Biblioteca Municipal, à aluna
Maria Alcinda Marques Neves, pertencente à turma A do
9.º ano de escolaridade.
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AVIS /
PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DE COMPONENTE
PRÁTICA DO PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL –
DEC-LEI N.º 03/2008, DE 7 DE JANEIRO
- Aprovar Protocolo a estabelecer com o Agrupamento de
Escolas de Avis que autoriza a realização de componente
prática nas instalações da Ludoteca Municipal de Ervedal,
à aluna Maria Cristina Brito Rebeca, pertencente à turma
A do 7.º ano de escolaridade.

DECISÕES:
FORNECIMENTO DE ÁGUA / CONTRATO
Deferido:
- José Francisco Varela Barreto – Rua Estrada Municipal, 51,
Benavila.
AJUSTES DIRETOS – 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 101/2016 – Auto Moderna - Revisão do tacógrafo.
- P.º N.º 102/2016 – Auto Sueco - Reparação da viatura 38QM-99.
- P.º N.º 103/2016 – AFMM - Supermercados, Lda. - Vários
produtos alimentícios.
- P.º N.º 104/2016 – José Manuel Chambel - Material de
canalização.
- P.º N.º 105/2016 – José Manuel Chambel - Vários materiais.
- P.º N.º 106/2016 – AFMM - Supermercados, Lda. - Garrafas
de água.
- P.º N.º 107/2016 – Fidelidade - Seguro Feira Medieval.

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

Avis, 16 de Maio de 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Avis

Nuno Paulo Augusto da Silva

