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 12/10/2015 a 16/10/2015, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:
Câmara Municipal (reunião ordinária de 14/10/15)
ACORPSOR
- Ceder o Auditório Municipal com vista à realização de uma
sessão de esclarecimento aos agricultores, intitulada
“PDR2020 - Balanço das Novas Medidas”, agendada para o
próximo dia 21 de outubro, 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.
AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO
CULTURAL
- Ceder dois apartamentos de tipologia T1 do Parque de
Campismo para o alojamento de alguns dos escritores
participantes na iniciativa “Escritos & Escritores – Avis 2015 –
7.ª edição”, que se realizará nos dias 16, 17 e 18 de outubro;
ceder o Auditório Municipal, nos dias 15, 16 e 17 de outubro,
para levar a efeito a apresentação de uma peça de teatro, no
âmbito da iniciativa “Escritos & Escritores – Avis 2015 – 7.ª
edição”, 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.
RUTE FERRAZ
- Deferir o pedido de Rute Ferraz para apresentação do projeto
para habitação própria referente ao lote I10 do Plano de
Pormenor da Zona HE3 do Plano de Urbanização de Avis fora
do prazo.

do número um, do artigo trigésimo terceiro, da Lei número
setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de
setembro:
- Palco forrado com um piso liso de dimensões 9m x 8m;
- Pulseiras (+/- 400) para controlar as entradas no Festival;
- Elaboração de cartaz e impressão de +/- 80 exemplares;
- 4 estrados para acrescentar ao palco;
- Impressão de fotografias em tamanho A3.
CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO / CANDIDATURA
- Autorizada a apresentação de candidatura para 2
pessoas ao CEI para pessoas com deficiência e
incapacidades, através do IEFP, e remeter o assunto à
próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de
autorização da assunção dos encargos plurianuais.
ATRIBUIÇÃO DE VERBA ANUAL PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAL ESCOLAR DE DESGASTE E DE
MATERIAL PEDAGÓGICO
- Atribuição de uma verba anual para aquisição de material
escolar de desgaste e de material pedagógico, a qual será
entregue às Freguesias e distribuída por sala de aula:
. Avis - 2.000,00€
. Alcórrego - 400,00€
. Benavila - 650,00€
. Ervedal - 400,00€
. Figueira e Barros - 300,00€
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ANO
LETIVO 2015/2016

- Emitir parecer favorável à proposta de escala de turnos da
Farmácia Nova de Aviz, para o ano de 2016 (disponibilidade).

- Colocar a concurso, no presente ano letivo, 15 bolsas de
estudo para o ensino secundário e 15 bolsas de estudo
para o ensino superior.
- Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia
Municipal para efeitos de autorização da assunção dos
encargos plurianuais.

ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SANTARÉM

PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2015

- Atribuir um subsídio no valor de 4.500,00€, no âmbito da
prova internacional de BTT “Taça de Portugal XCO”, realizada
em Avis, nos dias 10 e 11 de outubro de 2015, enquadrandose 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.

- Subscrever os Termos de Parceria ABAE/Município de
Avis 2015/2016, no âmbito do Programa Eco-Escolas,
com uma contribuição de 70,00€ pela inscrição de uma
Escola.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS:

CASA DO BENFICA EM AVIS
- Ratificar a concessão dos seguintes apoios, à Casa do
Benfica em Avis, tendo em vista a organização do 6.º Festival
de Dança do Grupo Dance Time, realizado no dia 10 de
outubro, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u),

CONCEÇÃO GRÁFICA E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS
EDUCATIVOS
PARA
ATIVIDADES
DE
APOIO
PSICOPEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO NO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS

- Emitir parecer prévio favorável, nos termos da Lei (artigo 75.º
da Lei do O.E. para 2015 - Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro, e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho), à contratação em regime de prestação de
serviços - tarefa, tendo em vista a conceção gráfica e
elaboração de materiais educativos para atividades de apoio
psicopedagógico do Município no Agrupamento de Escolas.

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.

CONCEÇÃO GRÁFICA DA SINALÉTICA INTERIOR DA BIBLIOTECA
PARQUE DE CAMPISMO: ESTADIAS DE LONGA
MUNICIPAL “JOSÉ SARAMAGO”

DURAÇÃO / ÉPOCA BAIXA

- Emitir parecer prévio favorável, nos termos da Lei (artigo 75.º
da Lei do O.E. para 2015 - Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro, e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho), à contratação em regime de prestação de
serviços - tarefa, tendo em vista a conceção gráfica da sinalética
interior da Biblioteca Municipal “José Saramago”.

- Aprovada a seguinte proposta de estadias prolongadas
para a época baixa (3 apartamentos T0 e 2 apartamentos
T1), no Parque de Campismo, a que acresce 150,00€/mês
por cada pessoa a mais no apartamento:
. T1 – 1 pessoa: 500,00€/mês
. T0 – 1 pessoa: 300,00€/mês

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ASCENSOR COM EMA

- Emitir parecer prévio favorável, nos termos da Lei (artigo 75.º
da Lei do O.E. para 2015 - Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro, e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho), à contratação em regime de prestação de
serviços - tarefa, tendo em vista a manutenção do ascensor do Para conhecimento geral se pública o presente, e outros
edifício da Biblioteca Municipal “José Saramago” com EMA.
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do
costume.
CERTIFICADO DE CAMINHO PÚBLICO / ANTÓNIO
VERÍSSIMO CALHAU
- Não sendo possível aferir a questão do eventual uso direto e
imediato do público desde tempos imemoriais, e de acordo
com o parecer do Diretor do Departamento de Obras e
Serviços Urbanos, não reconhecer condições para a
certificação requerida por António Veríssimo Calhau para
certificação quanto à natureza pública de caminho, em
Benavila.
FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMI (ARTIGO 112.º 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 13 do artigo
112.º:
. Agregados familiares com 1 dependente: 10%
. Agregados familiares com 2 dependentes: 15%
. Agregados familiares com 3 ou mais dependentes: 20%
- 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.

Avis, 19 de outubro de 2015

O Presidente da Câmara Municipal de Avis

Nuno Paulo Augusto da Silva

