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 12/09/2016 a 16/09/2016, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

Câmara Municipal (reunião ordinária de 14/09/16)

- Ratificar a concessão de autorização para colocação de
pendões de divulgação da ExpoMora 2016 - Feira de
Atividades Económicas do Concelho de Mora, promovida
entre 9 e 11 de Setembro, na área geográfica do Concelho
de Avis, 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 DE CAÇA DA SR.ª DA ARRABAÇA
- Ratificar a elaboração e impressão dos panfletos de
divulgação das festas da Sr.ª da Arrabaça, realizadas nos dias
10 e 11 de Setembro 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.
CENTRO COMUNITÁRIO ST.ª MARGARIDA DE ALDEIA
VELHA
- Ratificar a cedência e a montagem de barraquinha dupla no
local onde se realizam as festas em honra de Nossa Sr.ª da
Arrabaça, dias 10 e 11 de Setembro, 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.

MANUEL JOÃO DE MATOS ROSADO
- Uma vez esgotado o prazo para pagamento voluntário e
a retirada da proposta da dação em cumprimento efetuada
por Manuel João de Matos Rosado, na qualidade de
herdeiro, relativamente às obras coercivas realizadas no
imóvel sito na Rua Frei Filipe, 7, em Avis, por não possuir
legitimidade para tal, dado que não é proprietário pleno do
bem a entregar, proceder à execução coerciva da dívida.
PAGAMENTO FASEADO DE CONSUMOS DE ÁGUA E
OUTROS ENCARGOS

RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS
- Ratificar a concessão das seguintes autorizações e apoios
para a atividade “Avis à Moda Antiga”, a realizar no próximo
dia 17 de Setembro, 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:
. Utilização do espaço junto à Igreja Matriz;
. Vedação do acesso ao estacionamento junto à Igreja Matriz;
. 3/4 bancas de madeira para venda de produtos;
. 1 banca (tipo barraca da Feira Medieval) para funcionar como
taberna;
. Elaboração e reprodução de cartazes de divulgação;
. Confeção de “talegos” (100 bolsas) pela costureira ao serviço
do Município;
. Fazer registo fotográfico, de vídeo ou ambos, por um técnico
do Município.
RADICAL CLUB DE PONTE DE SOR
- Ratificar a concessão de autorização para colocação de
pendões, na área geográfica do Concelho de Avis, para a
promoção da Prova de Motocross do Trofeu Mx Ribatejo Cidade de Ponte de Sor/2016, a realizar no dia 18 de Setembro
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.

- Deferir o pedido de João de Deus Pereira, residente na
Rua António José de Almeida, 5, Freguesia e Município de
Avis, para pagamento do consumo de água e demais
encargos conexos, referente ao mês de Junho, e relativo
ao imóvel sito na E.N.244, 4, em Avis, no valor de 138,35€,
em seis prestações mensais, a ter início no próximo mês
de Outubro, sem prejuízo do pagamento mensal do valor
que no mesmo for devido.
REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E A
INICIATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO
CONCELHO DE ÁVIS / PROGRAMA DE APOIO A
ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL
- Atribuir o valor de 100,00€ a Pedro Canhoto para
participação, de 27 a 29 de Outubro de 2016, na Baja
Portalegre, na sequência de candidatura apresentada ao
Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no
âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo e a
Iniciativas de Interesse Público Municipal no Concelho de
Avis. No sentido da formalização do apoio a conceder, é
celebrado Protocolo de Cooperação.
FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMI (ARTIGOS 112.º E 112.ºA DO CIMI)
- Aprovada taxa do IMI pelo seguinte valor:
. Alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º - 0,3%
- Aprovada redução da taxa, nos termos do n.º 1 do artigo
112.º-A:

. Agregados familiares com 1 dependente: 20€;
. Agregados familiares com 2 dependentes: 40€
. Agregados familiares com 3 ou mais dependentes: 70€
- Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia
Municipal.
DERRAMA (ARTIGO 18.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE
SETEMBRO)
- Aprovados os seguintes valores da derrama:
a) Empresas com volume de negócios acima dos 150.000,00€
- taxa de 1%
b) Empresas com volume de negócios não superior a €
150.000,00€ - isenção
- Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia
Municipal.
PERCENTAGEM VARIÁVEL DE IRS A RECEBER PELO
MUNICÍPIO DE AVIS (ARTIGO 26.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3
DE SETEMBRO)
- Manter em 5% a participação variável de IRS, a receber pelo
Município de Avis.
- Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia
Municipal.
DECISÕES:
FORNECIMENTO DE ÁGUA / CONTRATO
Deferido:
- José Joaquim Freixo Rosado – Monte da Guardina, Apartado
63, Avis.
RAMAL DE ÁGUA / EXECUÇÃO
Deferido:
- Rute Isabel Varela Palmito – Malcastiça - Ferragial dos
Cantares, 33, Ervedal.
RAMAL DE ESGOTO / EXECUÇÃO
Deferido:
- Rute Isabel Varela Palmito – Malcastiça - Ferragial dos
Cantares, 33, Ervedal.
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 217/2016 – Vicente A. Santos & Filhos, Lda. Reparação de roçadora.
- P.º N.º 218/2016 – Auto Moderna do Sor, Lda. - Aquisição de
10 rolos de papel térmico para tacógrafos.
- P.º N.º 219/2016 – ATAM - Formação.
- P.º N.º 220/2016 – Rodoviária Nacional - Aluguer de
autocarro.

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

Avis, 19 de Setembro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Avis

Nuno Paulo Augusto da Silva

