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 26/10/2015 a 30/10/2015, foram, pela Câmara Municipal de Avis ou pelos titulares
do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:
DELIBERAÇÕES:
Câmara Municipal (reunião ordinária de 28/10/15)
ULSNA/CENTRO DE SAÚDE DE AVIS
- Ceder o Auditório Municipal para a realização de uma sessão
de educação para a saúde, no dia 05 de novembro de 2015,
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.
ANA BELA GUERRA VELEZ DA SILVA
- Ceder o Pavilhão Multiusos de Benavila, no dia 14 de
novembro, para uma festa de aniversário.
ASRPICA

realizar estudos e diagnósticos na área da infância e
juventude, bem como a apresentação de propostas neste
âmbito, mediante o pagamento de uma prestação mensal,
no valor de 1200,00€.
CONTRATO
EMPREGO
CANDIDATURA

JOVEM

ATIVO

/

- Autorizada a apresentação da candidatura ao Contrato
Emprego Jovem Ativo, através do IEFP, e remeter o
assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para
efeitos de autorização da assunção dos encargos
plurianuais.
PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
MODALIDADE DE TAREFA, NAS SEGUINTES ÁREAS:
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM

- Ceder o equipamento de som para a realização da
Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 12 de novembro,
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.
APEEECA
- Ratificar a emissão de 200 cópias A4 e 6 cópias A3 da
convocatória da Assembleia Geral Ordinária, realizada do dia
22 de outubro de 2015, 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.

- 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, para desempenhar atividade
na área da locação de equipamentos de som.
RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE
EDIFÍCIOS
E
EQUIPAMENTOS,
TRABALHOS
ESPECIALIZADOS
E
ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO
(ELETRICIDADE)

- 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
CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE dezembro, e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º
SERVIÇOS - AVENÇA
35/2014, de 20 de junho), à contratação em regime de
prestação de serviços - tarefa, para desempenhar atividade
ESCOLA DE MÚSICA E ORQUESTRA
na área da eletricidade - exploração de edifícios e
trabalhos
especializados
e
- Emitir parecer prévio favorável, nos termos da Lei (artigo 75.º equipamentos,
acompanhamento
técnico.
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,
FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL/PARQUE DE
de 20 de junho), à celebração de dois contratos de prestação
CAMPISMO
de serviços - avença, por um ano (2016), para desempenhar
atividades na Escola de Música e da Orquestra, mediante o - Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia
pagamento de uma prestação mensal, no valor de 1200,00€.
Municipal para autorização da assunção dos encargos
COORDENAÇÃO DA CPCJ E OUTROS

plurianuais.

DECISÕES:
- 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 NOMEAÇÃO/DESPACHO
dezembro, e artigo 32.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho), à celebração de contrato de prestação de - Nomeado, para o exercício das funções de Secretário, do
serviços - avença, por um ano (2016), para coordenar a CPCJ, Gabinete de Apoio à Vereação, Jorge Martins Cortes

Borlinhas.
FORNECIMENTO DE ÁGUA
Deferido:
- Contrato a José João Rosa Raimundo – Rua D. Dinis, 18,
Benavila.
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 55/2015 – Aquisição de material diverso para
armazém.
- P.º N.º 56/2015 – Apresentação da peça de teatro “Cavaleiro
Procura-se”.
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 163/2015 – Reparação da bomba injetora do trator MF
265 EV-74-86.
- P.º N.º 164/2015 – Aquisição de batas e macacos.

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

Avis, 02 de novembro de 2015

O Presidente da Câmara Municipal de Avis

Nuno Paulo Augusto da Silva

