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 23/05/2016 a 27/05/2016, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:

LUÍS
FILIPE
OLIVEIRA
(INVESTIGADOR
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE)

E

Câmara Municipal (reunião ordinária de 25/05/16)
CASA DO BENFICA EM AVIS
- Ratificar a concessão dos seguintes apoios para a
concretização do espetáculo de dança “This is Michael
Jackson”, 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:
. Palco forrado com piso liso de dimensões 12mx10m;
. Montagem de palco;
. +/- 400 pulseiras;
. Cartaz publicitário e impressão de +/- 100 exemplares;
. Flyer publicitário e impressão de +/- 200 exemplares;
. +/- 300 cópias do programa do evento em tamanho A5 ou A6;
. 12 estrados para sistemas de som e equipamento do Dj;
. Estrutura para sombras chinesas com dimensões 2mx2m.
MOTARDS D’AVIZ
- Conceder os seguintes apoios para a realização, no dia 29 de
Maio, da 2.ª Açorda Alentejana, 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:
. Alterar a circulação automóvel junto à entrada do Clube
Náutico, desviando para uma só faixa de rodagem as entradas
e saídas;
. Acampamento grátis no Parque de Campismo, na noite de 28
para 29;
. Empréstimo de 6 a 8 grades delimitadoras;
. Empréstimo de 10 mesas e respetivos bancos;
. Empréstimo de 150 tigelas de barro;
. Empréstimo de 6 potes para lixo.
FREGUESIA DE ALDEIA VELHA
- Ratificar a concessão da aparelhagem de som com duas
colunas, quatro microfones e mesa para ligar computador,
tendo em vista a realização do espetáculo “Músicas da Minha
Vida”, no dia 26 de Maio, 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.
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GAVIÃO
- Ceder canoas, pagaias e coletes para levar a efeito a XII
Descida em Canoa do Rio Tejo, no dia 28 de Maio,
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.

- Adquirir 10 exemplares da obra “Comendas Urbanas das
Ordens Militares”, ao preço unitário de 15,00€ (publicação
que integra artigo sobre o urbanismo das vilas das Ordens
Militares).
ESCOLA PROFISSIONAL ABREU CALLADO
- Ratificar a cedência do Auditório Municipal, nos dias 23
e 24 de Maio, para realização de peça de teatro
apresentada pelo 3.º ano do Curso de Animação
Sociocultural, 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
- Aprovar os Protocolos de Estágio referentes aos
formandos Adriana Lã-Branca e João Freixo.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS
- Suportar os custos dos almoços a servir no Dia Mundial
da Criança 2016, no valor de 750,10€.
FUNDAÇÃO ABREU CALLADO / COLOCAÇÃO DE
OUTDOORS E LONA PUBLICITÁRIA NA VIA PÚBLICA
- Autorizar a colocação de dois outdoors na nova rotunda
que liga a Rua 1.º de Maio à Rua da Cooperativa
(Benavila) e entre o Clube Náutico e o Parque de
Campismo; e a colocação de uma lona publicitária (sem
estrutura) à entrada da Feira Franca.
Todos os meios têm exposição prevista do dia 01 de
Junho ao dia 15 de Setembro de 2016.
ATRIBUÍÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ÂMBITO DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AOS
ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E ENSINO
SUPERIOR
- Aprovar a proposta de decisão final de ordenação dos
candidatos que apresentaram candidaturas ao abrigo do
Regulamento em título, no ano letivo 2015/2016, dado
que, não foi interposta qualquer reclamação.
EMPREITADA DE “INSTALAÇÃO DE MELARIA NO
EDIFÍCIO DO COLÉGIO VELHO” / LIBERAÇÃO DE
CAUÇÕES
- Proceder à liberação parcial das cauções prestadas pela
empresa Pinetree Construções, Lda., adjudicatária da

empreitada em título, no valor de 30%, uma vez que estão
reunidas as condições para o efeito.

AJUSTES DIRETOS – REGIME SIMPLIFICADO

De acordo com os artigos 128.º e 129.º do Código dos
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA JOVENS EM Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º
MOVIMENTO – AVIS 2016
18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação:
- P.º N.º 112/2016 – Caixa Geral de Depósitos - Aquisição
de 3 livros de cheques.
- P.º N.º 113/2016 – Caixa Geral de Depósitos - Cartão
multibanco.
- P.º N.º 114/2016 – Crómia Comunicação, Lda. CENTRO INTERPRETATIVO DA ORDEM DE AVIS E MUSEU Bandeiras em formato triângular.
DO CAMPO ALENTEJANO / HORÁRIO DE VERÃO
- P.º N.º 115/2016 – Gonçalo Neves Unipessoal, Lda. Aluguer de insufláveis.
- Aprovar proposta para alterar o horário de verão (1 de Junho - P.º N.º 116/2016 – Certoma - Comércio Técnico de
a 30 de Setembro) do CIOA e do MUSCA, que passa a ser o Máquinas, Lda. - Aquisição de 1 motor de ventoinha para
seguinte:
a varredoura.
. De terça a domingo, das 10.00h às 13.00h e das 14.00h às - P.º N.º 117/2016 – Imprensa Nacional Casa da Moeda 18.00h.
Publicação de anúncio.
- P.º N.º 118/2016 – Electro Carraminho, Lda. - Reparação
UNIVERSIDADE SÉNIOR DE MONFORTE / VISITA AO do ar condicionado do autocarro Volvo, de matrícula 92CENTRO INTERPRETATIVO DA ORDEM DE AVIS E MUSEU 87-SI.
DO CAMPO ALENTEJANO
- Aprovar período de funcionamento (20 de Junho a 17 de
Setembro), áreas de atividade, e bolsa horária no valor de
2,50€/hora, no âmbito do Programa Jovens em Movimento –
Avis 2016.

- Ratificar a atribuição de entradas gratuitas aos cerca de 55
participantes - Universidade Sénior de Monforte e monitores na visita ao CIOA e ao MUSCA, no dia 22 de Maio.
SERVIÇOS CTT EM AVIS
- Manifestar perplexidade e indignação no processo de
centralização dos serviços dos CTT em Fronteira, o qual foi
feito sem o conhecimento do Município de Avis e sem ter em
conta a igualdade de oportunidades para todos os Municípios.

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

Avis, 30 de Maio de 2016
DECISÕES:
O Presidente da Câmara Municipal de Avis
LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES / DESPACHO
Deferido:
- Maria Joaquina Vieira Morgado Wright - Prédio sito na Rua
Combatentes do Ultramar, 70, Avis – P.º N.º 1/16 PU.
FORNECIMENTO DE ÁGUA / CONTRATO
Deferido:
- Josefa de Deus Vilela – Rua Almirante Cândido dos Reis, 4,
Benavila.
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 25/2016 – João Carlos Castro Milheiras - Até 450
jantares - Feira Franca.

Nuno Paulo Augusto da Silva

