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 22/02/2016 a 26/02/2016, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:
Câmara Municipal (reunião ordinária de 24/02/16)
CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”
- Ratificar a cedência do Pavilhão Municipal, no dia 21 de
fevereiro, para realizar um convívio de futsal solteiros/casados,
e ceder o Pavilhão Municipal, no dia 19 de março, para realizar
um convívio entre os atletas do futsal jovem d “Os Avisenses”,
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.

produzido ou legitimamente apropriado por pessoa
colectiva de direito público – caso de uma câmara
municipal – e que por ela é administrado”, foi deliberado o
seguinte quanto ao pedido de parecer sobre a utilização de
caminho em Benavila, o qual atravessa 3 prédios rústicos Herdade de Santo Antão, Herdade do Pinheiro e Herdade
da Barroca:
. Não existir elementos que permitam aferir o cumprimento
da 1.ª condição;
. Não consta que o caminho tenha sido produzido ou
apropriado pela Câmara Municipal ou por outra pessoa de
direito público, nem é objeto de administração por parte
destas entidades (2.ª condição).

CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”
- Oferecer um prémio para levar a efeito um convívio piscatório,
no dia 13 de março 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.
ESCOLA PROFISSIONAL ABREU CALLADO
- Conceder estágios aos formandos João Freixo e Adriana LãBranca, do Curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural
(2.º ano do Ciclo de Formação) e aos formandos Flávio Pires,
José Bento, Beatriz Serra e Rute Pôla, do Curso Vocacional de
Turismo, Animação e Desporto (1.º ano do Ciclo de Formação),
os quais não têm qualquer encargo para o Município e a data
prevista para a sua realização é de 02/05/2016 a 30/06/2016.
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO
- Aderir aos Jogos do Norte Alentejano, cuja quotização a
pagar pelo Município de Avis é de 2.500,00€.
EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DO EQUIPAMENTO
POLIVALENTE DE AVIS / INFILTRAÇÕES
- Proceder à reparação das infiltrações nas paredes e
cobertura da escada de acesso ao piso superior e nas
instalações sanitárias destinadas aos árbitros, recorrendo à
caução prestada, no âmbito da empreitada em título,
executada pela empresa Agrocinco - Construções, S.A., pois
apesar das sucessivas diligências efetuadas junto do
empreiteiro para reparação dos defeitos, a situação mantémse.

SEGUNDA ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR
DA ÁREA DE EXPANSÃO INDUSTRIAL DE AVIS
- Aprovar a 2.ª alteração ao Plano de Pormenor da Área
de Expansão Industrial de Avis, dado que, no período de
participação pública não foram apresentados contributos.
SEGUNDO ENCONTRO DE INVESTIGADORES DO
CICS.NOVA.UÉVORA / PEDIDO DE APOIO
- Conceder o seguinte apoio para a realização, em Avis,
do 2.º Encontro de Investigadores do Centro
Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade de
Évora, nos dias 2 e 3 de abril de 2016, enquadrando-se 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:
. Alojamento no Parque de Campismo da Albufeira do
Maranhão (participação de cerca de 25 investigadores);
. Utilização do Auditório da Biblioteca Municipal, nos dias
do Encontro, e o respetivo apoio em termos humanos e
técnicos (para a realização do Encontro);
- Propor que se realize uma visita aos espaços
museológicos CIOA/MUSCA.
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS:
SERVIÇOS DE LIMPEZA / BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ
SARAMAGO”

- 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
CERTIFICADO DE CAMINHO PÚBLICO / ARQUÍMINIO dezembro, e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º
EURICO RAMOS MATONO SAIAS
35/2014, de 20 de junho), à contratação em regime de
prestação de serviços - tarefa, tendo em vista os serviços
- Tendo em consideração o parecer elaborado pelo consultor de limpeza da Biblioteca Municipal “José Saramago”.
jurídico do Município, em março de 2002, que considera um
determinado caminho como público quando, “desde tempos
imemoriais está no uso directo e imediato do público e foi

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DETEÇÃO - SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA / BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ SARAMAGO”

- 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 de sistema de
deteção - serviços de vigilância da Biblioteca Municipal “José
Saramago”.
QUIOSQUE DO JARDIM PÚBLICO DE AVIS
- Publicitar a cessão de exploração do Quiosque do Jardim
Público de Avis, nas mesmas condições do anterior Edital, no
caso da sentença já proferida pelo Tribunal, ainda não
disponível, em virtude do Advogado do Município se encontrar
doente, ser favorável ao Município de Avis e tal permitir.
DECISÕES:
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 1/2016 – Riso Ibérica, S.A. - Aquisição de 5 tinteiros
para a máquina Riso HC 5000.
- P.º N.º 2/2016 – Lufipapel - Aquisição de material de
papelaria.
- P.º N.º 3/2016 – Papelpack, Lda - Aquisição de sacos para
lixo.
- P.º N.º 4/2016 – Medidata.net, S.A. - Manutenção das
aplicações informáticas.
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 33/2016 – Universidade de Évora - Inscrição no III
Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição.

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

Avis, 29 de fevereiro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Avis

Nuno Paulo Augusto da Silva

