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 10/11/2014 A 14/11/2014, FORAM, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS OU PELOS
TITULARES DO RESPECTIVO ÓRGÃO, TOMADAS AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES E DECISÕES:
DELIBERAÇÕES:

TOPONÍMICA
ALCÓRREGO

E

NUMERAÇÃO

DE

POLÍCIA

/

Câmara Municipal (reunião ordinária de 12/11/14)
CASA DO BENFICA EM AVIS
- Conceder apoio na elaboração de cartazes para divulgação
da 12.ª Grande Noite do Fado, realizada no dia 8 de
Novembro do corrente ano, 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
HUMANITÁRIA
DE
DIABÉTICOS DO CONCELHO DE AVIS

APOIO

AOS

- Ceder o Auditório Municipal a fim de ser comemorado o Dia
Mundial da Diabetes, com a realização de um colóquio sobre
a diabetes, a efectuar no dia 15 de Novembro, 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.
CONTRADAS – ESTRADAS E CONTRUÇÃO CIVIL, S.A.
- Proceder ao cancelamento da garantia bancária
N00389644, do Banco Espírito Santo, no montante de €
12.000,00, referente ao adiantamento da empreitada de
“Beneficiação da Estrada Municipal 508 entre o Pontão da
Ribeira de Alcórrego e a EN 243”.

- Aprovar a planta final com os nomes dos arruamentos
de Alcórrego.
- Definir as regras para numeração de polícia em próxima
reunião.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA APOIO AO
INVESTIMENTO / APROVAÇÃO DAS CLAUSULAS
CONTRATUAIS / DESPACHO
- Ratificar o despacho efectuado pelo Senhor Presidente,
em 09 de Outubro de 2014, para aprovação das
cláusulas contratuais relativamente aos contratos do
empréstimo em título, no montante global de €
600.000,00.
TAGIS / PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
- Aprovar a proposta de Protocolo de Colaboração a
estabelecer com o Tagis – Centro de Conservação das
Borboletas de Portugal, a qual tem como objecto a
cedência do espaço na Rua das Portas de Évora, com
portas exteriores nos n.ºs 3 e 5, em Avis, com uma área
interior aproximada de 180 m 2, onde ficará o escritório
(r/c) e será instalada uma exposição de divulgação
científica, biblioteca de ciência/loja e laboratório/sala de
projecção (1.º piso), para alteração da sede do Tagis.

DOCUMENTOS PREVISIONAIS E MAPA DE PESSOAL
EMPREITADA
DE
“ESPAÇO
VERDE
DE PARA O ANO DE 2015
ENQUADRAMENTO DO PPHE1 – VILA DE AVIS” /
LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES
- Aprovar a proposta de Documentos Previsionais para o
ano de 2015 (incluindo o Mapa de Pessoal do Município),
- Proceder à liberação parcial das cauções prestadas pela importando o Orçamento, quer na receita quer na
empresa Constradas – Estradas e Construção Civil, S.A., no despesa, no montante de € 9.231.568,00.
âmbito do contrato da empreitada em título, no valor de 60%, - Remeter a referida proposta à próxima sessão da
uma vez que estão reunidas as condições para o efeito.
Assembleia Municipal para apreciação e eventual
aprovação.
EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA
CANTINA EM AVIS” / LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES
OFERTAS DE NATAL
- 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 30%,
uma vez que estão reunidas as condições para o efeito.

- Aprovar, tal como no ano anterior, proposta para
oferecer um vale de compras, no valor de € 10,00, a
todas as crianças que frequentam o Ensino Pré-Escolar e
o 1.º Ciclo do Ensino Básico, num total de 209 crianças.

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL
INTEGRADO DO SOR / FICHA DE INSCRIÇÃO

ACÇÃO PROMOCIONAL – “DESTINO: AVIS”

- Promover a acção “Destino: Avis”, cuja campanha, que
- Aprovar proposta para que o Município de Avis se torne decorre de 14 de Novembro de 2014 a 17 de Maio de
associado da LEADERSOR, cuja inscrição não importa 2015 (à excepção dos períodos de Ano Novo – de 31 de
quaisquer custos para o Município.
Dezembro a 4 de Janeiro – e da Páscoa – de 3 a 6 de
Abril), consiste:

- Na oferta de uma noite gratuita nos apartamentos do Parque
de Campismo da Albufeira do Maranhão, aquando da reserva
de duas noites;
- No desconto de 50% nos ingressos do Centro Interpretativo
da Ordem de Avis e do Museu do Campo Alentejano.
A campanha deverá ser divulgada através dos seguintes
meios:
- Sítio do Município de Avis e do Parque de Campismo da
Albufeira do Maranhão;
- Página de Facebook do Município de Avis e do Parque de
Campismo da Albufeira do Maranhão;
- Nota de imprensa a enviar para os meios de comunicação
generalistas regionais e nacionais;
- Nota de imprensa a enviar para os meios de comunicação
especializados em turismo com o link para a campanha no
sítio do Município de Avis;
- E-mail promocional da campanha a enviar para os contactos
dos utentes do Parque de Campismo da Albufeira do
Maranhão e dos participantes nos sorteios efectuados nas
feiras em que o Município de Avis participou e que
autorizaram a utilização dos respectivos contactos para a
divulgação de actividades da Autarquia;
- Flyer promocional da campanha a enviar por correio para os
contactos dos utentes do Parque de Campismo da Albufeira
do Maranhão e dos participantes nos sorteios efectuados nas
feiras em que o Município de Avis participou e que
autorizaram a utilização dos respectivos contactos para a
divulgação de actividades da Autarquia.
DECISÕES:
EMPREITADA DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
LAVANDARIA DO PARQUE DE CAMPISMO

DA

- Abertura do procedimento de ajuste directo para a execução
da empreitada em título.
FORNECIMENTO DE ÁGUA
Deferido:
- Vera Pinto – Monte do Olival, 3, Alcórrego - contrato.
- Lígia Pimpista – Bairro do Serradão, Lote 27 - n.º 29, Avis contrato.
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 163/2014 – Aquisição de revistas e jornais –
Biblioteca Municipal - Pólo de Benavila.
- P.º N.º 164/2014 – Aquisição de material farmacêutico.
- P.º N.º 165/2014 – Inscrição no 11.º Encontro Nacional de
Arquivos Municipais, a realizar nos dias 14 e 15 de Novembro
- Marta Alexandre.
- P.º N.º 166/2014 – Reparação do aspirador - Parque de
Campismo.
- P.º N.º 167/2014 – Reparação da caldeira a gás do Parque
de Campismo.

PARA CONHECIMENTO GERAL SE PÚBLICA O PRESENTE E
OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER AFIXADOS NOS
LUGARES DO COSTUME.

AVIS, 17 DE NOVEMBRO DE 2014

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS

NUNO PAULO AUGUSTO DA SILVA

