EDITAL
António Luís Marques, Vice-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 20/07/2015 a 24/07/2015, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AVIS / ALTERAÇÃO DE DATA DE REALIZAÇÃO /
DESPACHO

Câmara Municipal (reunião ordinária de 23/07/15)
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
VOLUNTÁRIOS AVISENSES

DOS

BOMBEIROS

- Atribuir um subsídio para despesas de investimento, no
montante de 35.000,00€, para colmatar as graves
dificuldades financeiras com que a Associação se debate e
porque o parque automóvel para a prestação do socorro à
população tem sérias dificuldades em corresponder às
solicitações, em virtude de se encontrar bastante
envelhecido e com muitos quilómetros percorridos,
enquadrando-se 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
IEFP – INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
- Ratificar a concessão ao formando Edmundo Rosado da
realização da sua formação prática em contexto de trabalho
nos espaços verdes do Município.

- Ratificar o despacho exarado pelo Senhor Presidente, em
13 de julho de 2015, a determinar que a reunião ordinária da
Câmara Municipal de Avis a realizar-se na quarta quartafeira do mês de julho (22/07/15), iria ter lugar no dia 23 de
julho de 2015 no Salão Nobre dos Paços do Município, às
14,30 horas, em virtude da data normal da reunião coincidir
com a presença do programa semanal da RTP1 “Verão
Total”, em Avis, no dia 23 de julho de 2015.
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO
MÊS DE AGOSTO
- Aprovar proposta para que apenas se realize a primeira
reunião ordinária da Câmara Municipal, no mês de agosto,
tendo em conta que a maioria dos membros do Executivo
Municipal se encontra de férias.
FIXAÇÃO DAS TARIFAS INERENTES AOS SERVIÇOS
AUXILIARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
RESÍDUOS SÓLIDOS E DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS

DARDICO, SA
- Isentar a Dardico, SA da taxa de resíduos sólidos, em
virtude de serem os próprios a fazer a reciclagem desses
resíduos e a enviá-los diretamente para a Valnor.
- Analisar a questão da redução/isenção da taxa de
drenagem de águas residuais em posterior reunião, com
melhores elementos de prova e após contatos do Município
com a Águas de Lisboa e Vale do Tejo.
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE
POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

DO

INSTITUTO

- Aprovar a substituição das 600h previstas no Protocolo de
Colaboração sobre o Curso Técnico Superior Profissional
em “Proteção Civil e Socorro” por 750h de formação em
contexto de trabalho (Protocolo aprovado em reunião da
Câmara Municipal, realizada no dia 14 de janeiro de 2015).
CENTRO COMUNITÁRIO SANTA
ALDEIA VELHA / TARIFA SOCIAL

MARGARIDA

DE

- Conceder a tarifa social (abastecimento de água) ao Centro
Comunitário Santa Margarida de Aldeia Velha, com sede na
Rua Grande, 2, Freguesia de Aldeia Velha e Município de
Avis, para as instalações sitas na Travessa do Torneiro, em
Aldeia Velha.

- Aprovar proposta para a fixação das tarifas inerentes aos
serviços auxiliares em título, as quais serão publicitadas em
edital próprio e demais meios legais.
ATRIBUIÇÃO
DE
“TABLETS”
PARA
DESMATERIALIZAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO
/
DOCUMENTAÇÃO DAS REUNIÕES/SESSÕES
- Atribuição de “tablets” ao Executivo Municipal para
desmaterialização da informação/documentação das
reuniões da Câmara Municipal.
FUNDAÇÃO CASA DE REPOUSO D. MARIA MADALENA
GODINHO DE ABREU
- Aprovar proposta de Protocolo através da qual a Fundação
Casa de Repouso D. Maria Madalena Godinho de Abreu se
compromete a disponibilizar o tratamento da roupa do
Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão. O
Município de Avis comparticipará as despesas inerentes à
utilização e manutenção do equipamento para o tratamento
da roupa, atribuindo a quantia mensal de 500,00€/mês à
Fundação Casa de Repouso D. Maria Madalena Godinho de
Abreu, pelo tempo que durar a presente parceria.

AUTORIZAÇÃO
SERVIÇOS:

PRÉVIA

PARA

PRESTAÇÃO

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

LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORES MULTIFUNÇÕES

- Ratificar a emissão de parecer 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, tendo em vista os seguintes contratos
de locação:
. Fotocopiadora/impressoras - Parque de Máquinas –
DP1520;
. Fotocopiadora/impressoras - DOMAP – DP 1520;
. Fotocopiadora/impressoras - Parque de Campismo.

DECISÕES:
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
Deferido:
- Alexandre Miguel Varela Coutinho - Prédio sito na Rua Prof.
Dr. Luís Sá, 13, Freguesia de Avis – P.º N.º 12/15 LU.
FORNECIMENTO DE ÁGUA
Deferido:
- Rosa Maria Pinto Clara Varela – Bairro Estrada do Clube
Náutico, 14, Avis - contrato.
- Luís Ventura dos Santos Alves – Rua 25 de abril, 22,
Benavila e Serradão – Pica Ramalho, Benavila averbamento no contrato.
- Maria José Rijo Velez Varela – Rua 25 de abril, Valongo denúncia dos contratos.
AJUSTES DIRECTOS
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 44/2015 – Aquisição de medidores de caudal.
- P.º N.º 41/2015 – Refeições para os dias 21 e 22 de julho Programa “Verão Total” da RTP1.
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, na sua atual redação:
- P.º N.º 97/2015 – Aquisição de peças para o trator MF
4455.
- P.º N.º 98/2015 – Patrulhamento - Verão Total.
- P.º N.º 99/2015 – Aquisição de 2350 autocolantes Biblioteca José Saramago.
- P.º N.º 100/2015 – Aquisição de 300 metros de velcro.
- P.º N.º 101/2015 – Aquisição de pão com chouriço, sumos
e maçãs - Feira Franca 2015.

Avis, 27 de julho de 2015

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Avis

António Luís Marques

