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Câmara Municipal
 

EDITAL N.º 6/2016

SÍLVIA CRISTINA TIRAPICOS PINTO, Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos, torna público, nos termos dos nºs. 1 e 2 do art.º

56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que,  na reunião ordinária  da Câmara Municipal  realizada a 27 de janeiro de 2016,

foram tomadas as seguintes deliberações:

CARNAVAL – TOLERÂNCIA DE PONTO:

Conceder tolerância de ponto a todo o pessoal do Município, no próximo dia 09 de fevereiro (terça-feira) e 50% nos dias 08 e 10 de

fevereiro, 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PARECER PRÉVIO:

Emitido parecer  prévio vinculativo favorável  à realização de procedimento por  “Ajuste Direto”  para o fornecimento dos seguintes

serviços:

• Promoção do concelho, com consulta à empresa B2c – Business To Consumer, Ldª., pelo valor estimado de 10.800,00€, ao

qual acresce o IVA à taxa legal, com devido cabimento orçamental para o ano de 2016.

• Controlo e Deteção de Perdas de Água, com consulta à EPAL – Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A., pelo valor

estimado de 10.200,00€, ao qual acresce o IVA à taxa legal, com devido cabimento orçamental para o ano de 2016.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PARECER PRÉVIO:

Emitido parecer prévio vinculativo favorável  à renovação do contrato de prestação de serviços com a MJ – Estudos Consultadoria de

Projetos, Ldª., pelo período de 12 meses, com efeitos retroativos a 01/01/2016.

DECLARAÇÕES:

A Câmara tomou conhecimento das declarações emitidas para cumprimento das alíneas a) e b) do nº. 1 do artigo 15.º da lei nº 8/2012,

de  21/02,  alterada  pela  Lei  n.º  22/2015,  de  17/03,  ou  seja,  declarações  de  compromissos  plurianuais;  pagamentos  em  atraso;

recebimentos em atraso existentes a 31/12/2015.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA:

Aprovado o pedido de informação prévia em nome da EDP Distribuição – Energia, S.A. relativa à execução de obras necessárias à

remodelação e ampliação de uma subestação de energia elétrica, destinada ao reforço e à melhoria da qualidade do serviço público de

distribuição de energia elétrica na área do Município.

PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ESPECIALIDAES:

Deferidos os projetos apresentados por:

•  Bracamonte Agro Pecuária, Ldª. - construção de uma habitação unifamiliar com apoio agrícola na Herdade de Vale de Melão

e Anexos, inscrita no artº. 10º Secção B em Igrejinha.

• Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos - obra de alteração e remodelação de edifício para instalação de farmácia na Rua

Lima e Brito, 13 – Arraiolos.

Arraiolos e Paços do Concelho, aos 04 de Fevereiro de 2016

A Presidente da Câmara Municipal,

Sílvia Cristina Tirapicos Pinto
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