
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 
REALIZADA NO DIA TREZE DE MAIO 
DE DOIS MIL E QUINZE     
 
  

 
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, realizou-se com início às catorze horas e trinta minutos, a reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Avis sob a Presidência do Senhor Presidente, Nuno Paulo 
Augusto da Silva, e com a presença dos Senhores Vereadores, Rui Manuel Varela Barrento 
Henriques, Manuel João Casaca Ribeiro, António Luís Marques e José Ramiro da Silva 
Caldeira, com a seguinte Ordem do Dia:         

 
 

A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. 
 
B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (22/04/2015); 
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 
3. CORRESPONDÊNCIA: 
    a) AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: XIII 

JOGOS FLORAIS DE AVIS/PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO 
MUNCIPAL;  

    b) AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: 
PASSEIO CULTURAL EM BICICLETAS DE TODO-O-TERRENO/SOLICITAÇÃO DE 
APOIO; 

    c) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO 
HANGAR DO CLUBE NÁUTICO;  

     d) MARIA DE LURDES FRANÇA DEODATO: EXERCÍCIO DO DIREITO 
DE PREFERÊNCIA; 

     e) MUNICÍPIO DE ESTREMOZ: FESTIVAL DA RAINHA - FEIRA 
MEDIEVAL/SOLICITAÇÃO DE APOIO; 

     f) AGRUPAMENTO 371 DA BAIXA DA BANHEIRA/CORPO NACIONAL 
DE ESCUTAS: ACAMPAMENTO NO PARQUE DE CAMPISMO/SOLICITAÇÃO DE 
APOIO; 

4. REQUERIMENTOS 
    4.1. AZENHAS DA SEDA, LDA./PEDIDO PARA COLOCAÇÃO DE 

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA;  
5. AJUSTES DIRETOS;  
6. DESPESAS;  
7. PAGAMENTOS; 

      8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 
     a) MODIFICAÇÃO N.º 8; 

      9. REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E A INICIATIVAS DE 
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO CONCELHO DE AVIS/CANDIDATURA DA 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÓCIO-CULTURAL DE ALDEIA VELHA;   

    10. UTILIZAÇÃO DE VIATURAS DE ASSOCIAÇÕES/REPOSIÇÃO DO 
GASÓLEO CONSUMIDO; 

    11. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 



     11.1. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS; 
     12. AdNA - ÁGUAS DO NORTE ALENTEJANO/ACERTO DE CONTAS; 
     13. ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO 
SECUNDÁRIO E ENSINO SUPERIOR; 

      14. EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1070 
ENTRE ALCÓRREGO E COVÕES”/LIBERAÇÃO DE GARANTIAS; 

      15. CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE GASÓLEO. 
  
    C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. 

 
           
Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foram tratados os seguintes 

assuntos: 
 
 
A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
1 – QUESTÕES DIVERSAS 

1.1 – Vereador Rui Henriques     
1.1.1. Medições/Comparações relativas à compra e faturação de água             
Já há detalhes relativamente aos testes efetuados para verificar anomalias na área do 

abastecimento de água?  
O Senhor Presidente informou que, quando os levantamentos estiverem finalizados, 

a informação dos resultados obtidos será presente em reunião de Câmara.  
1.1.2. Prestação de Contas/Parecer do ROC         
Sobre o que se passou na Assembleia Municipal de Abril relativamente ao parecer 

do ROC sobre a Prestação de Contas de 2014, compreende que todos erram, mas uma 
entidade que é paga (e não é pouco) para fazer apenas este trabalho e não o apresenta no 
devido prazo, não foi digno e há que tirar ilações.  

O Senhor Presidente referiu que lamenta a situação, tendo, contudo, já sido 
realizadas reuniões no sentido de impedir que acontecimentos desta natureza se repitam. 

 
 
2 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Na sequência de comunicação enviada pelo Senhor Vereador Rui Henriques, a 

Técnico Superior, Dolores Brazão, a solicitação do Senhor Presidente, esteve presente na 
reunião de Camara a explicar as alterações feitas aos documentos da Prestação de Contas.   

 
 
B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR   

      A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião anterior. 
 
 

2 – RESUMO DIÁRIO 
            Foi presente, para conhecimento, o resumo diário do dia oito de maio de dois mil e 
quinze que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias .................................................................................... 89.642,03 € 



- Fundos de maneio .................................................................................... 6.050,00 € 
- Em cofre .................................................................................................. 4.723,22 € 
 

 
3 – CORRESPONDÊNCIA 
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de 

nota e de ser presente à reunião:  
 
a) Uma carta da Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural solicitando a 

utilização do Auditório Municipal, no dia 16 de maio de 2015, para realizar os XIII Jogos 
Florais de Avis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Auditório, 
enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do artigo trigésimo terceiro, da Lei 
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro. 

O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira não participou nesta deliberação por se ter 
declarado legalmente impedido de o fazer. 

 
 
b) Uma carta da Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural solicitando o 

seguinte apoio para o Passeio Cultural em Bicicletas de Todo-o-Terreno (BTT), a realizar no 
próximo dia 7 de junho: 

- Autorizar a utilização dos duches dos balneários do Parque de Campismo; 
- Possibilitar visita ao Centro Interpretativo da Ordem de Avis e ao Museu do 

Campo Alentejano, de forma gratuita. 
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios 

solicitados, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do artigo trigésimo 
terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro. 

O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira não participou nesta deliberação por se ter 
declarado legalmente impedido de o fazer. 

 
 
c) Um pedido do Rancho Folclórico de Avis para utilização das instalações do 

Hangar do Clube Náutico, no dia 06 de junho de 2015. 
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Hangar, no dia 

solicitado. 
 
 
d) Uma carta de Maria de Lurdes França Deodato, residente na Rua José Diogo 

Pais, n.º 1, em Avis, na qualidade de promitente-comprador do prédio urbano sito na Rua 
Outeiro da Saudade, n.º 11 e 11 A, em Avis, descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o n.º 539/19930212, e inscrito na matriz sob o artigo 292, a requerer a emissão de 
parecer sobre o direito de preferência do Município sobre o mesmo. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que não fosse exercido o 
direito de preferência sobre o prédio em causa. 

 
 

e) Uma comunicação do Município de Estremoz solicitando, a exemplo do ano 
anterior, a cedência dos seguintes materiais, tendo em vista a realização do Festival da 
Rainha - II Feira Medieval de Estremoz, a ter lugar nos dias 16 e 17 de maio:  

- Bandeirolas; 



- Pendões;  
- Stands de madeira (tabernas); 
- Bancas para venda de artesanato.  
Solicita, também, autorização para distribuição de flyers de promoção do evento 

durante a Feira Medieval Ibérica. 
O Senhor Vereador Manuel Ribeiro informou que o Município de Estremoz apenas 

levou bandeirolas, pendões e bancas para venda de artesanato e que a distribuição de flyers 
de promoção foi autorizada, apenas, fora da zona da Feira Medieval Ibérica. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão dos 
apoios solicitados, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do artigo trigésimo 
terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro. 

 
 

f) Uma comunicação do Agrupamento de Escuteiros número 371 da Baixa da 
Banheira do Corpo Nacional de Escutas informando que irá realizar um acampamento de 
agrupamento, entre os dias 25 e 30 de julho do corrente ano, no Parque de Campismo da 
Albufeira do Maranhão, o qual contará com um efetivo de cerca de 100 a 110 escuteiros. 
Informam também, que têm intenção de participar na Feira Franca ocupando um pequeno 
espaço (não através de stand, pois, só podem garantir a sua presença ao final da tarde/noite 
dos dias 25 e 26 de julho). Solicitam o pagamento apenas da estadia diária no Parque de 
Campismo sem pagar as tendas. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a isenção do 
pagamento referente às tendas a instalar no Parque de Campismo. 

 
 
4 – REQUERIMENTOS 

 
4.1 – AZENHAS DA SEDA, LDA./PEDIDO PARA COLOCAÇÃO DE 

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA   
O Senhor Presidente informou que foi deferido o pedido para colocação de 

sinalização direcional, para assinalar o acesso ao Empreendimento Turístico Azenhas da 
Seda, Lda., sito no Moinho do Arieira - Caminho da Gonçala, Freguesia e Município de 
Pavia. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 

 
 5 – AJUSTES DIRETOS  

      O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes diretos: 
5.1 – AJUSTES DIRETOS 
5.1.1. 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 15/2015 – Elaboração do projeto de Infraestruturas Elétricas para o Ginásio 

Municipal; 
- P.º N.º 16/2015 – Elaboração do projeto de Climatização para o Ginásio Municipal; 
- P.º N.º 17/2015 – Elaboração do projeto de Climatização para Reabilitação da Casa 

do Prior Mor/Hospedarias; 
- P.º N.º 18/2015 – Aquisição de material informático; 
- P.º N.º 19/2015 – Espetáculo - Feira Medieval 2015. 
5.2 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO 
5.2.1. 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 43/2015 – Aquisição de 100 T-shirt brancas com gravação - Comemorações 

do dia 25 de abril; 
- P.º N.º 44/2015 – Aquisição de 100 autocolantes - Comemorações do dia 25 de 

abril; 
- P.º N.º 45/2015 – 85 refeições - Comemorações do dia 25 de abril; 
- P.º N.º 46/2015 – Aquisição de 400 pendões - Feira Medieval; 
- P.º N.º 47/2015 – Aquisição de 400 m3 de areia britada; 
- P.º N.º 48/2015 – Ligações eventuais - Feira Medieval; 
- P.º N.º 49/2015 – Aquisição de 2000 copos - Feira Medieval; 
- P.º N.º 50/2015 – Serviço de vigilância - Feira Medieval; 
- P.º N.º 51/2015 – Campanha publicitária constituída por 60 spots, a emitir na rádio 

Portalegre; 
- P.º N.º 52/2015 – ¼ de página de publicidade a cores no jornal “Diário do Sul”; 
- P.º N.º 53/2015 – ½ página de publicidade a cores no jornal “Linhas de Elvas”; 
- P.º N.º 54/2015 – ½ página de publicidade a cores no jornal “Alto Alentejo”; 
- P.º N.º 55/2015 – ½ página de publicidade a cores no jornal “E” de Estremoz; 
- P.º N.º 56/2015 – Campanha publicitária constituída por 15 spots diários, a emitir 

na rádio Telefonia do Alentejo; 
- P.º N.º 57/2015 – Campanha de divulgação - Feira Medieval. 
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
A propósito da Feira Medieval Ibérica, o Senhor Vereador Rui Henriques perguntou 

se esta denominação foi atribuída para inserir a Feira em candidatura a nível ibérico?  
O Senhor Presidente informou que o Município teve a colaboração da Turismo do 

Alentejo - ERT e a intenção, para além da obtenção de apoios, é também a de alargar a 
abrangência da Feira Medieval, nomeadamente, ao nível ibérico, considerando o contexto 
histórico das Ordens de Calatrava e de Avis, assim como, o excelente palco natural para a 
realização de eventos desta natureza.  

O Senhor Vereador Rui Henriques referiu que se deve ter o cuidado de recriar a 
Feira, dado que, agora, há Feiras Medievais um pouco por todo o país. Há que tentar 
encontrar formas para cativar mais público. A existência de apoios permite um maior 
investimento na Feira. Referiu ainda, que as pessoas deslocaram-se à Feira mais para comer 
e beber do que para assistir ao espetáculo (este ano, por exemplo, conseguiu-se ver o torneio 
de armas a cavalo, enquanto que nos anos transatos formavam-se 2 e 3 filas). 

O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira referiu que as recriações históricas 
deveriam englobar factos ocorridos na época medieval relacionados com a Ordem Militar de 
Avis, bem como, outros factos da época, e sugeriu a realização de um colóquio sobre a 
Ordem Militar de Avis, nos dias da Feira ou no fim-de-semana anterior ao evento, no 
mesmo contexto da Feira.   

 
 

6 – DESPESAS 
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 65.129,42 

€ (sessenta e cinco mil, cento e vinte e nove euros e quarenta e dois cêntimos).   
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
7 – PAGAMENTOS 



O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 
406.482,44 € (quatrocentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e quarenta e 
quatro cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

 8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  
Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 
- Modificação número oito, alteração ao orçamento da despesa número oito, no valor 

de 17.000,00 € (dezassete mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 
- Modificação número oito, alteração ao plano de atividades municipais número sete, 

no valor de 500,00 € (quinhentos euros) nas inscrições/reforços e nas 
diminuições/anulações. 

 
 

      9 – REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E A INICIATIVAS 
DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO CONCELHO DE AVIS/CANDIDATURA 
DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÓCIO-CULTURAL DE ALDEIA VELHA  

Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente Relatório Técnico de 
Candidatura, no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo e a Iniciativas de 
Interesse Público Municipal no Concelho de Avis, elaborado pela Comissão de Análise das 
Candidaturas, para analisar a candidatura apresentada pela Associação Desportiva Sócio-
Cultural de Aldeia Velha ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Associativo. 

No dia 10 de fevereiro foi enviada resposta a confirmar a extensão do prazo de 
entrega da candidatura até ao dia 27 de fevereiro, na sequência de solicitação da Associação 
Desportiva Sócio-Cultural de Aldeia Velha, em virtude de só realizarem a sua Assembleia 
Geral Ordinária no dia 21 de fevereiro. No dia 17 de abril deu entrada a candidatura, 
referindo que só realizaram a dita Assembleia em março. No entanto, após análise da 
candidatura, verificou-se que não foram entregues todos os documentos que devem 
acompanhar a mesma. 

Tendo presente o exposto, a Comissão de Análise propõe que a candidatura não seja 
considerada, uma vez que a Associação Desportiva Sócio-Cultural de Aldeia Velha não 
cumpriu com os prazos estabelecidos, e já foi apresentado e aprovado o Relatório com os 
apoios para 2015, relativos ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Associativo, tendo 
sido ultrapassado o prazo estabelecido para a apresentação de candidaturas ao Programa de 
Apoio a Atividades de Carácter Anual. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, que a candidatura ao 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Associativo não seja aceite mas a Associação 
Desportiva Sócio-Cultural de Aldeia Velha poderá apresentar candidatura ao Programa de 
Apoio a Atividades de Carácter Pontual. 

 
 
     10 – UTILIZAÇÃO DE VIATURAS DE ASSOCIAÇÕES/REPOSIÇÃO DO 

GASÓLEO CONSUMIDO   
O Senhor Presidente informou que o Município utiliza viaturas das seguintes 

Associações, Coletividades e IPSS’s: CCDTCMA - Centro Cultural e Desportivo dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Avis, Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários Avisenses, ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados 
Pensionistas e Idosos do Concelho de Avis, Sociedade Recreativa Benavilense, Centro 
Cultural de Figueira e Barros e Casa do Benfica em Avis, e, como deverá entrega-las no 



estado em que as recebeu, propôs que o combustível gasto nas mesmas seja reposto na 
bomba do Município sita no Parque de Máquinas.  

Propôs ainda, que idêntico procedimento seja adotado quando o Município de Avis 
utilize máquinas e viaturas cedidas por outros Municípios, no âmbito da cooperação intra-
municipal. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada pelo Senhor Presidente. 

 
 

11 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
  

     11.1 – CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS   
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para que fosse emitido, pela Câmara, 

parecer 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), para a contratação em regime de prestação de serviços - tarefa, tendo em vista os 
seguintes contratos de manutenção: 

- Impressora UTAX CLP 3626 – n.º de série OXFM0402222; 
- Impressora UTAX CLP 3626 – n.º de série OXFM9X01326; 
- Impressora UTAX CLP 3626 – n.º de série OXFM9X01368; 
- Impressora UTAX CLP 3630 – n.º de série Q7T2Y04171; 
- Impressora DP-4510 – n.º de série HDG2SX00003; 
- Impressora DP 4510 – n.º de série HCG2SU00015; 
- Impressora FP 7830 – n.º de série KAKKP911539; 
- Impressora DP 8035 – n.º de série BIP6DG00007. 
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pelo Senhor Presidente.  
 

 
      12 – AdNA - ÁGUAS DO NORTE ALENTEJANO/ACERTO DE CONTAS  

Pelo Senhor Presidente foi presente documento sobre encargos com fornecimento de 
água “em alta”, suportados pelo Município de Avis, mas da responsabilidade da AdNA - 
Águas do Norte Alentejano, referentes ao período de 2011 até 31 de janeiro de 2015. O 
acerto de contas a efetuar diz respeito a energia elétrica consumida nas captações de 
Alcórrego, Aldeia Velha, Azinhal, Fonte Paredes, Azenhas - Ervedal, Figueira e Barros, 
Maranhão e Valongo, no valor de 104.886,41 €, bem como, à comparticipação no valor de 
1550,00 € referentes a compensações pela utilização de furo, em Alcórrego. O acerto de 
contas corresponde a um valor total de 106.436,41 €, tendo proposto a sua aprovação pela 
Câmara Municipal.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada pelo Senhor Presidente. 

 
 
13 – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO 
SECUNDÁRIO E ENSINO SUPERIOR   

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de decisão final, da Comissão de 
Análise, de ordenação dos candidatos que apresentaram candidaturas ao abrigo do 
Regulamento Municipal de Apoio aos Alunos do Ensino Secundário e Ensino Superior, no 



ano letivo 2014/2015, dado que, na sequência do Edital publicitado a 23 de abril de 2015, 
não foi interposta qualquer reclamação.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 
decisão final apresentada.  

 
 

14 – EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1070 
ENTRE ALCÓRREGO E COVÕES”/LIBERAÇÃO DE GARANTIAS     

Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de 
Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que, no dia 06 de maio de 2015, foi 
efetuada a vistoria para receção definitiva da empreitada de “Beneficiação do Caminho 
Municipal 1070 entre Alcórrego e Covões”, adjudicada a Construções J.J.R. & Filhos, S.A..  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, restituir ao empreiteiro as 
quantias retidas como garantia e promover a extinção das cauções prestadas, uma vez que 
estão reunidas as condições para o efeito. 

 
 

      15 – CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE GASÓLEO          
Pelo Senhor Presidente foi presente despacho, por si efetuado, em 13 de maio de 

2015, para realização de concurso público para aquisição de até 100.000 litros de gasóleo 
rodoviário a granel, pelo prazo de um ano.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o despacho 
exarado pelo Senhor Presidente, bem como, remeter o assunto à próxima sessão da 
Assembleia Municipal para autorização da assunção dos encargos plurianuais referentes a 
este procedimento.  

 
 

C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
Não houve público presente na reunião. 
 
 
D) APROVAÇÃO EM MINUTA 
Foi deliberado, por unanimidade, no final da reunião, aprovar em minuta, os 

seguintes pontos da ata: B)3, alíneas a) e f); B)12 e B)13. 
 
 

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 
eram dezasseis horas, de tudo para constar se lavrou a presente ata.  

 
 
E eu,                                                          , Coordenador Técnico, em mobilidade 

interna, inter-categorias, exercendo atividade na Divisão de Administração Geral do 
Município de Avis, para o efeito designado por deliberação tomada na primeira reunião da 
Câmara Municipal de Avis, realizada no dia vinte e três de outubro de dois mil e treze, a 
lavrei, subscrevo e assino.      

    
 
 
 

 


