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 11/04/2016 a 15/04/2016, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:
Câmara Municipal (reunião ordinária de 13/04/16)

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

AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ – ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

FRANCISCO CORDEIRO E ISABEL COELHO

- Ceder o Auditório Municipal, no dia 21 de Maio de 2016, para
a realização dos XIV Jogos Florais, 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.

- Ceder o Auditório Municipal a um grupo de amigos que
tem por interesse a criação de um grupo amador de teatro,
para preparação das peças e ensaios, às segundas-feiras
(com início no dia 11 de Abril de 2016), 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.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS
- Ratificar a autorização para impressão do jornal escolar
publicado no final do 2.º período e autorizar a impressão do
mesmo a publicar no final do 3.º período, 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.

PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE EXPANSÃO
INDUSTRIAL DE AVIS / 2.ª ALTERAÇÃO
- Aprovar a 2.ª alteração ao Plano de Pormenor da Área
de Expansão Industrial de Avis e dispensar a inclusão do
Relatório Ambiental e do Relatório sobre Recolha de
Dados Acústicos, documentação referente à mesma
alteração.

DARDICO – AGRO INDÚSTRIA, S.A.
- Oferecer as brochuras solicitadas sobre o Concelho de Avis,
em alemão, tendo em vista a visita à Dardico, no dia 22 de
Abril, de um grupo de alemães, 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.
ESCOLA PROFISSIONAL ABREU CALLADO
- Conceder os estágios solicitados a Beatriz Serra e Rute Pôla,
do Curso Vocacional de Turismo, Animação e Desporto, os
quais não têm qualquer encargo para o Município e a data
prevista para a realização dos mesmos é de 14 a 26 de Junho
de 2016.
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO
- Ceder a Biblioteca Municipal, no dia 23 de Abril, para
realização de uma ação de formação submetida ao tema de
Fisiologia do Desporto, 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.
RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS
- Ratificar a cedência do Auditório Municipal no dia 9 de Abril
de 2016, para ensaio/reunião do Rancho e ceder o Auditório
Municipal no dia 4 de Junho de 2016, para realização do
festival, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u),

CONSTRUÇÃO DE MORADIA, PISCINA E ANEXOS /
JÚLIO MANUEL SOMBREIREIRO DAS NEVES
- Rejeitar liminarmente o processo e inviabilizar a
execução da operação urbanística dado que o projeto de
arquitetura para construção de edifício habitacional a
implantar no lote I19 da Zona HE3 do PU de Avis não
respeita a área máxima de implantação admitida para o
lote em causa.
SEGURANÇA E SALUBRIDADE / RUA JOÃO CHAGAS,
42, FIGUEIRA E BARROS
- Revogar as deliberações anteriores e determinar o
arquivamento do processo dado que o proprietário do
imóvel sito na Rua João Chagas, 42, em Figueira e Barros,
tomou a iniciativa de recuperar a parte do muro que havia
ruído, apresentando-se atualmente numa situação
aceitável.
CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO / CANDIDATURA
- Autorizar a apresentação de candidatura para 2 pessoas
ao projeto CEI, para desempregados beneficiários do
subsídio de desemprego, através do IEFP.
- Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia
Municipal para efeitos de autorização da assunção dos
encargos plurianuais.

DECISÕES:
FORNECIMENTO DE ÁGUA / CONTRATO

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

Deferido:
- Maria José Rodrigues dos Santos – Bairro da Vinha Velha –
Rua Zeca Afonso, 9, Benavila.
- Constrope-Congevia, Engenharia e Construção, S.A. – Largo
Cândido dos Reis, Avis.
AJUSTES DIRETOS
De acordo com o artigo 112.º e s.s 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 18/2016 – Marofeme, Lda. – Responsabilidade técnica
pela exploração de edifícios e equipamentos, trabalhos
especializados e acompanhamento técnico.
- P.º N.º 19/2016 – João Paulo C. Oliveira – Aluguer de
equipamento de som.
- P.º N.º 20/2016 – João Carlos Castro Milheiras - Até 450
jantares – Feira Franca.
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 71/2016 – Helder Joaquim Carapinha Cartas Aquisição de taças e trofeus.
- P.º N.º 72/2016 – Impressões com Pinta, Unip., Lda Aquisição de 400 pendões - Feira Medieval.
- P.º N.º 73/2016 – Mol 2 - Multimédia Outdoor On Line, Lda. Publicidade em 2 redes multibanco - Feira Medieval.
- P.º N.º 74/2016 – Impressões com Pinta, Unip., Lda. - Serviço
de distribuição e recolha de pendões.
- P.º N.º 75/2016 – Caixa Agrícola Seguros - Seguro –
Animasénior.
- P.º N.º 76/2016 – Datajuris - Direito e Informática, Lda. Renovação da base de dados.
- P.º N.º 77/2016 – Auto Sueco, Lda. - Reparação do autocarro
Volvo, de matrícula 92-87-SI.
- P.º N.º 78/2016 – EDP Serviço Universal, S.A. - 7 ligações
eventuais – Feira Medieval.
- P.º N.º 79/2016 – Regiset, Lda. - Aquisição de 400
autocolantes – Comemorações do dia 25 de Abril.
- P.º N.º 80/2016 – Rádio Portalegre, CRL – 60 Spots na Rádio
Portalegre, a emitir de 8 a 15 de Maio - Feira Medieval.
- P.º N.º 81/2016 – Retrato Falado, Lda. - ½ página a cores no
Jornal Alto Alentejo - Feira Medieval.
- P.º N.º 82/2016 – CTCS - Composição de Texto p/
Comunicação Social e Afins, Lda. - ½ página a cores no Jornal
Linhas de Elvas – Feira Medieval.

Avis, 18 de Abril de 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Avis

Nuno Paulo Augusto da Silva

