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 25/09/2017 a 29/09/2017, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:

controlam a instalação da conduta hídrica, dado que o
prédio é propriedade do Município.

Câmara Municipal (reunião ordinária de 27/09/17)
MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
APEEECA
- Aprovar a seguinte proposta de revisão e remeter a
mesma à próxima sessão da Assembleia Municipal:
. Modificação número seis, revisão ao orçamento da
receita número um, no valor de 782.475,42€, nas
inscrições/reforços e no valor de 668.500,00€ nas
diminuições/anulações.
. Modificação número seis, alteração ao orçamento da
despesa número seis, no valor de 113.975,42€, nas
NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DE inscrições/reforços.
GALVEIAS
. Modificação número seis, revisão ao plano de atividades
municipais número um, no valor de 113.975,42€, nas
- Ceder o Pavilhão Municipal, às terças-feiras entre as 19:00h inscrições/reforços.
e as 20:00h e às quintas-feiras entre as 19:30h e as 20:30h
EMPREGO
INSERÇÃO+
/
para a equipa de infantis treinar (irá participar no próximo CONTRATOS
campeonato distrital de futsal), enquadrando-se este apoio no CANDIDATURAS
disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo
terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, - Autorizar a apresentação das seguintes candidaturas ao
de doze de Setembro.
projeto CEI+, através do IEFP:
. Uma candidatura (uma vaga) para pessoas com
AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ – ASSOCIAÇÃO deficiências e incapacidades;
CULTURAL
. Duas candidaturas (uma vaga cada) para
desempregados beneficiários do rendimento social de
- Ceder o Auditório da Biblioteca Municipal (dias 27 e 28 de inserção e outros desempregados inscritos no ISFP.
Outubro) e o Auditório Municipal (dia 28 de Outubro), para a - Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia
realização de atividades, no âmbito da iniciativa “Escritos & Municipal para efeitos de autorização da assunção dos
Escritores - Avis 2017 - 9.ª edição”, que se realizará de 27 a 29 encargos plurianuais.
de Outubro do presente ano, enquadrando-se este apoio no
disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo PARECER - NOVA SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, PARA EFEITO DE ADIAMENTO DE INSTALAÇÃO DE
ESTRUTURA VERDE / OLIVÉRIO JOSÉ DA COSTA de doze de Setembro.
AMÉRICO R. ROLO - CONSTRUÇÕES
AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ – ASSOCIAÇÃO
CULTURAL
- Aprovar a pretensão do representante da empresa
Américo R. Rolo – Construções, Olivério José da Costa,
- Ceder dois apartamentos de tipologia T1 para o alojamento para prolongamento da suspensão parcial por mais um
de escritores participantes na iniciativa “Escritos & Escritores - mês (retomar no dia 2 de Outubro de 2017) dos trabalhos
Avis 2017 - 9.ª edição”, que se realizará de 27 a 29 de Outubro designados por “Instalação de estrutura verde”,
do presente ano, enquadrando-se este apoio no disposto na pertencente à empreitada “Ligação Avis/Clube Náutico –
alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, da Lei Corredor Ciclável e Pedonal (Fase A), nos termos dos
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de pareceres emitidos pelo DOUSU.
Setembro.
- Ceder o Pavilhão Municipal, às segundas-feiras das 18:00h
às 20:00h e às quintas-feiras das 18:30h às 19:30h, para a
iniciação à patinagem, 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.

ALTERAÇÃO DE COMPROPRIEDADE / AUMENTO DE
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE COMPARTES / ANA MAFALDA TELES BOUDRY DE
21,76M2 – PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA MATRIZ SOB O CARVALHO MAGALHÃES MEXIA
ARTIGO 88-A DA FREGUESIA DE AVIS
- Solicitar parecer jurídico sobre a pretensão do requerente AquaMaranhão, A.C.E., na sequência de pedido para
construção de uma “caseta” no prédio rústico inscrito na matriz
sob o artigo 88-A da Freguesia de Avis, com uma área de
implantação prevista na ordem 21,76m2, cuja instalação se
destina a proteger os quadros elétricos e automatismos que

- Emitir parecer favorável ao requerido, por Ana Mafalda
Teles Boudry de Carvalho Magalhães Mexia, para efeitos
de alteração do regime de compropriedade, com a
ampliação do número de compartes, sobre prédios
situados na Freguesia de Avis e na União das Freguesias
de Benavila e Valongo, não conferindo nem resultando
deste parecer qualquer parcelamento físico dos prédios

referidos no requerimento e, consequentemente, a sua divisão - P.º N.º 303/2017 – Auto Sueco, Lda. - Reparação do
jurídica.
autocarro.
- P.º N.º 304/2017 – O. C. Luís - Montagem de Instalações
EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE Elétricas, Lda. - Aquisição de 25 mt de cabo XV e 3
ALCÓRREGO” / LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES
fusíveis.
- P.º N.º 305/2017 – Carmelo & Aldeagas, Lda. - Aquisição
- Restituir ao empreiteiro Valjardim - Construção e Manutenção de tinteiros e toneres.
de Espaços Verdes, Lda., as quantias retidas como garantia e - P.º N.º 306/2017 – Impritejo, Lda. - Aquisição de 500
promover a extinção das cauções prestadas, no âmbito da autocolantes.
empreitada em título, uma vez que estão reunidas as
condições para o efeito.
DECISÕES:
LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO
Aprovado:

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

- Lúcia Isabel P. Martinho e outro – Rua da Nora, 3, Avis - P.º
N.º 8/17PP.
Avis, 02 de Outubro de 2017
FORNECIMENTO DE ÁGUA / CONTRATO
Deferido:
- Maria Antónia Poeiras Nunes Ramiro – Rua do Torneiro, 16,
Aldeia Velha.
- Filipa Constança Castro Martins Veiga – Rua António José de
Almeida, 47, Avis.
FORNECIMENTO DE ÁGUA / PEDIDO DE AVERBAMENTO
Deferido:
- Maria Gabriela Jesus dos Ramos Pinéu – Bairro do Junquilho,
Lt 15, Ervedal.
FORNECIMENTO DE ÁGUA / DENÚNCIA DE CONTRATO
Deferido:
- Paula Cristina Pinto Pascoal – Travessa dos Vinagres, 8,
Avis.
- Maria Isabel Martinho Teles – Maranhão, 47, Avis.
AJUSTES DIRETOS
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 39/2017 – Fábio Gabriel da Silva Piteira - Refeições –
Taça de Portugal XCO Avis 2017.
- P.º N.º 41/2017 – Fábio Gabriel da Silva Piteira - Até 600
almoços – Comemorações do Mês do Idoso.
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 302/2017 – Superavis, Lda. - Produtos de limpeza.

O Presidente da Câmara Municipal de Avis

Nuno Paulo Augusto da Silva

