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 25/04/2016 a 29/04/2016, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:
Câmara Municipal (reunião ordinária de 27/04/16)
FREGUESIA DE AVIS
- Elaborar proposta a submeter à Assembleia Municipal na
sequência de solicitação de apoio no montante de 5.000,00€
para assumir os encargos com a substituição da tela do tanque
de aprendizagem pequeno sito no Parque Infantil de Avis,
enquadrando-se o mesmo no quadro da promoção e
salvaguarda articulada dos interesses próprios das
populações, de acordo com o estipulado no artigo vigésimo
quinto, número um, alínea j), da Lei número setenta e cinco,
barra, dois mil e treze, de doze de Setembro.
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE REFORMADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS DO CONCELHO DE AVIS
- Conceder os seguintes apoios para baile familiar, a realizar
no dia 09 de Julho de 2016, 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: cartazes, grades, iluminação e barraca.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS
- Não cobrar os custos pelo corte de ervas existentes no
espaço sede do Agrupamento, 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.
CRIPS
- Autorizar a venda do pirilampo mágico, na área do Município
de Avis, durante a campanha que irá decorrer de 7 a 26 de
Maio próximo.
ENSUL MECI
- Restituir à Ensul Meci – Gestão de Projetos de Engenharia,
S.A. as quantias retidas como garantia e proceder à extinção
das cauções prestadas, no âmbito da empreitada de
“Infraestruturas elétricas do Loteamento Municipal 01/99 –
Serradão – Avis”, uma vez que estão reunidas as condições
para o efeito.
PROVA DE BTT/CONCESSÃO DE APOIO
- Aprovar a seguinte proposta de apoio à prova de BTT, a
realizar no dia 22 de Maio de 2016, cuja organização está a
cargo do CCDTCMA, 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:
- Disponibilizar recursos humanos e técnicos;
- Disponibilizar materiais de apoio (abraçadeiras, fita
balizadora, águas, película plástica, gasolina…);
- Garantir as condições de segurança, nomeadamente o
policiamento da prova;
- Divulgar o evento pelos meios do Município;
- Disponibilizar o Pavilhão Municipal de 20 a 23 de Maio
para acondicionar a logística;
- Disponibilizar o Parque de Campismo para
acampamento dos atletas.
ADESÃO À SECÇÃO DE MUNICÍPIOS COM
BARRAGEM /
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS PORTUGUESES
- Aderir à Secção de Municípios com Barragem, Secção
criada pela ANMP.
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO
/ RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO
MICROSOFT - EA
- Integrar o procedimento (Acordo Quadro Fechado) para
a renovação do contrato de Licenciamento Microsoft – EA.
O contrato é por um período de 3 anos, com pagamento
em 3 fases: adjudicação (14.973,10€), Outubro de 2016
(14.973,10€) e Outubro de 2017 (14.973,10€).
- Remeter à Assembleia Municipal para autorização da
assunção dos encargos plurianuais.
PROPOSTA PARA SERVIÇOS DE PLATAFORMA
ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO / PLATAFORMA
VORTALGOV
- Subscrever a Plataforma de Contratação VortalGOV,
pelo período de 36 meses, no valor global de
7500,00€/+ÍVA, proposta apresentada pela Skillmind –
Consultadoria e Sistemas de Informação, S.A.
- Remeter à Assembleia Municipal para autorização da
assunção dos encargos plurianuais.
EMPREITADA
DE
“PAVIMENTAÇÃO
DE
ARRUAMENTOS EM ERVEDAL” / LIBERAÇÃO DE
CAUÇÕES
- Proceder à liberação parcial das cauções no valor de
30%, no âmbito da empreitada de “Pavimentação de
Arruamentos em Ervedal” adjudicada à empresa Decoter
– Sociedade de Construção e Decoração, Lda., uma vez
que estão reunidas as condições para o efeito.

PROPOSTA DE NORMA DE PROCEDIMENTO /
DESMATERIALIZAÇÃO PROCESSUAL – FORMATOS - P.º N.º 90/2016 – Pedro Bagorro - Aquisição de materiais
DIGITAIS NOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLO PRÉVIO diversos para armazém.
PREVISTOS NO RJUE
- Adotar uma norma de procedimento complementar ao n.º 1
do Anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22 de Abril, que
identifica os elementos instrutórios do procedimento previstos
no RJUE.

Para conhecimento geral se pública o presente, e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do
PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 12/2015 / costume.
RODRIGO BERNARDES MELLO
- Arquivar o processo de contra-ordenação n.º 12/2015 (falta
de identificação eletrónica de canídeo), cujo arguido é Rodrigo
Bernardes Mello, por se desconhecer o seu paradeiro.
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ÂMBITO DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AOS ESTUDANTES
DO ENSINO SECUNDÁRIO E ENSINO SUPERIOR

Avis, 02 de Maio de 2016

O Presidente da Câmara Municipal de Avis

Nuno Paulo Augusto da Silva
- Aprovar proposta de ordenação dos candidatos que
apresentaram candidaturas ao abrigo do Regulamento
Municipal de Apoio aos Alunos do Ensino Secundário e Ensino
Superior, no total de 29 bolsas, no ano letivo 2015/2016.
ADERAVIS / EQUIPAMENTO DA MELARIA
- Atribuir subsídio no valor de 9.000,00€ para adquirir
equipamentos
considerados
imprescindíveis
ao
funcionamento de base do estabelecimento de embalamento
de mel, 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.
FEIRA MEDIEVAL / FUNCIONAMENTO DO CIOA E DO
MUSCA
- Aprovar a seguinte proposta atendendo a que entre os dias
13 e 15 de Maio de 2016 irá ocorrer a Feira Medieval Ibérica:
- Não cobrar as visitas ao CIOA nos dias 14 e 15 de Maio;
- Horário do CIOA nos dias do evento:
. Sexta-feira (dia 13 de Maio): 9:00h – 13:00h / 14:00h – 17:00h
/ 20:00h – 00:00h;
. Sábado (dia 14 de Maio): 14:00h – 19:00h / 20:00h – 00:00h;
. Domingo (dia 15 de Maio): 14:00h – 20:00h;
- Encerrar o MUSCA sábado e o domingo.
DECISÕES:
FORNECIMENTO DE ÁGUA / CONTRATO
Deferido:
- Marta Raquel Gaspar Nunes – Rua Frei Filipe, 14, Avis.
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:

