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 11/09/2017 a 15/09/2017, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Câmara Municipal (reunião ordinária de 13/09/17)

- Emitir parecer favorável à prova de todo-o-terreno “31.ª
Baja Portalegre 500”, que irá ter lugar de 26 a 28 de
Outubro de 2017, tendo em consideração a sua passagem
pelo Concelho de Avis.

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE,
I.P.
- Não apresentar à Federação Portuguesa de Pesca
Desportiva os custos inerentes à ausência de Flamínio
Pechincha, entre 2 e 11 de Setembro de 2017, pela sua
participação no Campeonato da Europa de Pesca Desportiva,
atendendo a que, também há, divulgação e promoção do
Município de Avis neste evento, 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.
ANTÓNIO JOSÉ GASPAR MADEIRA
- Atribuir o lote n.º 7, sito na Expansão da Zona Industrial de
Avis, que tem como finalidade a construção de um estaleiro
para lenhas, com área de arrumação coberta para venda de
lenha ao público e comercialização industrial, e, ainda, a
criação de dois postos de trabalho.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS
- Isentar o Agrupamento de Escolas de Avis em 50% no valor
das faturas da água dos meses de Junho e Julho, as quais
totalizam 2.191,38€, valor registado devido a duas roturas nas
proximidades das bocas-de-incêndio, 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 736 – S. FRANCISCO DE ASSIS,
ESTREMOZ
- Ratificar a concessão dos seguintes apoios para a
estadia da Secção de Pioneiros (escuteiros), em Avis
(cerca de 15 jovens e 2 chefes), entre 8 e 10 de Setembro:
acampamento no Parque de Campismo (3 tendas para 2
noites), visita ao Museu, utilização de 3 caiaques e
entrada nas piscinas, enquadrando-se os mesmos 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.
CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE
ALDEIA VELHA
- Ratificar a cedência e montagem de duas barraquinhas
no local onde se realizam as festas em honra de Nossa
Senhora da Arrabaça, nos dias 9 e 10 de Setembro,
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.
AUTORIZAÇÃO DE HIPOTECA / LÚCIA MARTINHO E
LUÍS ESPERANÇA

- Autorizar Lúcia Martinho e Luís Esperança a hipotecar o
GRUPO DE HUMANIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JOSÉ lote de terreno n.º I 3, sito na Rua da Nora, Loteamento da
MARIA GRANDE
Zona HE3 do Plano de Urbanização de Avis, com vista à
contração de um empréstimo bancário destinado a
- Atribuir um subsídio no valor de 75,00€ destinado à realização construção de habitação, bem como reconhecer a sua
da festa de Natal para os doentes hospitalizados, subsistência mesmo em caso de reversão, sendo
enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea u), do número igualmente levantado o regime de intransmissibilidade em
um, do artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, caso de execução da hipoteca.
barra, dois mil e treze, de doze de Setembro.
CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE
UNIDADE DE ONCOLOGIA MÉDICA DO HOSPITAL DR. GASÓLEO
JOSÉ MARIA GRANDE
- Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente, em
- Atribuir um subsídio no valor de 75,00€ para a realização do 24 de Agosto de 2017, a determinar a realização de
I Encontro de Doentes Oncológicos, no dia 25 de Novembro de concurso público para aquisição de até 100.000 litros de
2017, nas instalações da Escola Superior de Tecnologia e gasóleo rodoviário a granel, pelo prazo de um ano.
Gestão de Portalegre, enquadrando-se o mesmo no disposto - Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia
na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, da Lei Municipal.
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de
Setembro.

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE USO DO
FOGO E DE LIMPEZA DE TERRENOS
- Aprovar as alterações introduzidas no Regulamento em título,
uma vez que foi objeto de adaptações, na sequência de
alterações introduzidas pela Lei n.º 76/2017, de 17 de Agosto.
- Remeter o Regulamento à próxima sessão da Assembleia
Municipal.

DECISÕES:
FORNECIMENTO DE ÁGUA / CONTRATO
Deferido:
- Ana Maria B. C. Lopes – Travessa das Freiras, 4, Aldeia
Velha.
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 292/2017 – Torneiras OFA, S.A. - Aquisição de 2
torneiras para bebedouros públicos.
- P.º N.º 293/2017 – Auto Moderna do Sor, Lda. - Reparação
do tacógrafo do autocarro.
- P.º N.º 294/2017 – A. MatosCar, S.A. - Revisão da viatura
Hyundai 30-JZ-27.
- P.º N.º 295/2017 – Marofeme, Lda. - Aquisição de material
elétrico.
- P.º N.º 296/2017 – AFMM - Supermercados, Lda. – Aquisição
de produtos alimentares.
- P.º N.º 297/2017 – Sociedade Portuguesa de Autores Direitos de autor – Ginásio Municipal.
- P.º N.º 298/2017 – Fábio Gabriel da Silva Piteira - Aluguer de
quarto.
- P.º N.º 299/2017 – Molduvidro, Lda. - Aquisição de 1 vão de
vidro.
- P.º N.º 300/2017 – Vicente A. Santos & Filhos, Lda. Aquisição de correntes, jogo de afinação e limote.
- P.º N.º 301/2017 – Audiogest - Direitos conexos - Ginásio
Municipal.

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

Avis, 18 de Setembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal de Avis

Nuno Paulo Augusto da Silva

