EDITAL
Edital n.º: 4679 /2017

Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, nos termos do n.º 1 do
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, faz público que, tendo-se realizado no dia16 de agosto
de 2017 a reunião ordinária desta Câmara Municipal, foram tomadas as seguintes deliberações:
ASSUNTOS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA:
6.1 PEDIDO DE APOIO DA COMISSÃO DE FESTAS DO BARQUEIRO
O elenco camarário tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, conceder todo o apoio logístico
solicitado, na medida das suas possibilidades. ------------------------------------------------------------

6.2 REQUER INSTALAÇÃO DE UM CONTENTOR PARA HABITAÇÃO SOCIAL;
O elenco camarário tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:----------------------------1. Nos termos do disposto nas alíneas g), h) e i) do nº 2, artigo 23º, conjugado com a alínea v), do n.º 1 do
artigo 33º, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, tendo em conta que o Munícipe
Carlos Alberto Rosa Ferreira, se encontra numa situação de carência e de vulnerabilidade, não possuindo
bens registados em seu nome e possuindo como rendimento o Rendimento Social de Inserção (RSI),
mandar adquirir um contentor, que disponha de cozinha, quarto e casa de banho, e cedê-lo ao Munícipe
Carlos Alberto Rosa Ferreira, o qual, de acordo com a prospeção de mercado efetuada, ascende ao valor
previsional de 11.019,47€, que deverá onerar a classificação económica 0102/07010307, GOP 03 002
2014/14 e número sequencial de cabimento 13493, autorizando, desta forma, a despesa, a qual deve seguir
os trâmites do Código dos Contratos Públicos a desenvolver pelo Gabinete de Contratação Pública,
Assessoria e Auditoria; ---------------------------------------------------------------------------------------2. Aprovar a minuta do contrato de comodato, a celebrar entre o Município e os herdeiros de Eugénio
Carvalho, relativo ao prédio que confronta a Norte com Joaquim da Silva, a Sul com Eugénio Carvalho, a
Nascente com estrada e a Poente com Eugénio Carvalho, sito em Cumeada, freguesia de Maçãs de D.
Maria, concelho de Alvaiázere, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 15992.º, da freguesia
de Maçãs de D. Maria, concelho de Alvaiázere, omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere,
sendo competente para a sua outorga a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Célia Margarida Gomes
Marques; -------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Aprovar a minuta do contrato de ocupação do contentor habitacional, concordando com o valor de renda
mensal proposto, sendo competente para a sua outorga a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Célia
Margarida Gomes Marques; ----------------------------------------------------------------------------------
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7.1 RECOMEÇO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS - "REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE
AO EDIFÍCIO DO TRIBUNAL";
O elenco camarário A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, nos termos do
n.º 3 do artigo n.º 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, ratificar o despacho da
Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Sílvia Lopes, exarado no dia 11 de julho de 2017, no qual
determinou a notificação ao empreiteiro do recomeço dos trabalhos da empreitada da «Requalificação da
Zona Envolvente ao Edifício do Tribunal», por ter cessado

a causa que determinou a suspensão de

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2 "REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO EDIFÍCIO DO TRIBUNAL" - AUTOS DE
MEDIÇÃO DE TRABALHOS A MAIS;
O elenco camarário Municipal tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra.
Vereadora Teodora Cardo, nos termos do n.º 3 do artigo n.º 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redação, ratificar o despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Sílvia Lopes,
exarado no dia 11 de julho de 2017: ----------------------------------------------------------------------1. A aprovação, nos termos do artigo 373.º do CCP, dos trabalhos mais no valor total de 2.474,78 € (dois
mil quatrocentos e setenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor, para a empreitada da “Requalificação da Zona Envolvente ao Edifício do Tribunal” executada pelo
empreiteiro Sociedade de Construções Elimur, Lda.; ----------------------------------------------------2. A aprovação, nos termos do art.º 374.º do CCP, da prorrogação do prazo da empreitada por mais 30
dias, ocorrendo, assim, o seu términus a 13 de setembro de 2017; ----------------------------------Seguidamente, a Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do
segundo adicional ao contrato da empreitada de “Requalificação da Zona Envolvente ao Edifício do
Tribunal”, no valor de 2.474,78 € (dois mil quatrocentos e setenta e quatro euros e setenta e oito
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------

8.1 RATIFICAÇÃO DA SEXTA E SÉTIMA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2017;
O elenco camarário Municipal tomou conhecimento, e, ao abrigo do n.º 3 do artigo n.º 35 da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, ratificou os despachos exarados pela Senhora VicePresidente nos dias 09 e 11 de agosto, nos quais aprovou, por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora
Teodora Cardo, a sexta e sétima alteração ao orçamento, respetivamente. --------------------------

8.2 RELATÓRIO DA INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA AO IVA DO ANO 2013.
O elenco camarário tomou conhecimento, devendo este relatório ser remetido à Assembleia Municipal, nos
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termos do disposto na alínea g) do n.º 2 do art.º 25.º, também da Lei n.º 75/2013, para que este Órgão
tome conhecimento e uma posição sobre o mesmo. -----------------------------------------------------

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume.

Município de Alvaiázere, 25/08/2017
A Presidente de Câmara,

Célia Margarida
Gomes Marques
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