
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA OITO DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E DEZASSETE     

 

  

 

Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezassete, 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 (25/01/2017); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE PORTALEGRE: 

PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO/ALMOÇO; 

    b) ASRPICA: CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS; 

    c) ASRPICA: CEDÊNCIA DE SOM; 

    d) ASRPICA: PEDIDO DE APOIO/OBRAS EM EDIFÍCIO; 

    e) ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SANTARÉM: PEDIDO DE APOIO/BTT; 

    f) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE CARTAZ 

E FOLHETOS; 

    g) LUÍS JOSÉ MARTINS: PEDIDO DE APOIO À GRAVAÇÃO DE CD; 

    h) FEDERAÇÃO DO FOLCLORE PORTUGUÊS: CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA 

REUNIÃO; 

     i) FREGUESIA DE ERVEDAL: ATRIBUIÇÃO DE CÓDIGO POSTAL AO 

LOTEAMENTO DA MALCASTIÇA; 

4. REQUERIMENTOS 

    4.1. INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 

FLORESTAS/AÇÕES DE (RE)ARBORIZAÇÃO - PARECER CONJUNTO GTF/DOUSU: 

          4.1.1. SOCIEDADE AGROPECUÁRIA DE AMEIXEIRA, S.A. 

(P_ARB_022927); 

          4.1.2. SOCIEDADE AGROPECUÁRIA DE AMEIXEIRA, S.A. 

(P_ARB_023044); 

          4.1.3. SOCIEDADE AGROPECUÁRIA DE AMEIXEIRA, S.A. 

(P_ARB_023054); 

5. AJUSTES DIRETOS;  

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

           a) MODIFICAÇÃO N.º 1; 

           b) MODIFICAÇÃO N.º 2; 

      9. CONCURSO NACIONAL DA LEITURA/ORGANIZAÇÃO; 



    10. PEDIDO DE DISPENSA DE TRABALHADOR/ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALTER DO CHÃO; 

    11. EMPREITADA DE “PAÇOS DO CONCELHO OITOCENTISTAS/NOVAS 

INSTALAÇÕES DA SECÇÃO DE PROXIMIDADE DE AVIS”/ADJUDICAÇÃO; 

    12. EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA EMÍDIO 

MENDES, N.º 1 - ERVEDAL”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES; 

    13. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO 

DE 17 POSTOS DE TRABALHO PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL; 

    14. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS/SEGUROS DE ACIDENTES DE 

TRABALHO E PESSOAIS/ENCARGOS PLURIANUAIS. 

         

     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. Obras de pavimentação/Benavila                

Junto à Escola Profissional Abreu Callado, em Benavila, as obras de pavimentação 

danificaram a via pública, criando uma diferença no pavimento, pelo que, se torna urgente 

retificar a situação. 

O Senhor Presidente informou que este estrago esteve associado a uma rutura da conduta 

de água, pelo que, será reparada pelos Serviços do Município, com a brevidade possível.   

1.1.2. Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna/Visita a Avis          

Os Vereadores do PS não tiveram qualquer conhecimento da visita da Secretária de 

Estado da Administração Interna a Avis, o que lamenta. Os Vereadores do PS estiveram sempre 

disponíveis para colaborar na resolução dos problemas municipais. 

O Senhor Presidente informou que foi, por lapso, que não convidou os eleitos do PS para 

participarem, até porque, em situações semelhantes, os eleitos da oposição estiveram presentes.  

Informou ainda que, a visita, ontem, da Senhora Secretária de Estado Adjunta e da 

Administração Interna, Dr.ª Isabel Onete, se deveu às inúmeras reuniões com a tutela sobre a 

problemática questão da segurança, reforço de efetivos e das péssimas condições que o quartel 

da GNR apresenta. Do encontro, resultou a garantia da tutela em iniciar as diligências necessárias 

para uma cooperação com o Município no sentido de avançar para a construção de um novo 

quartel para a GNR, com vista à melhoria das condições operacionais da GNR no Concelho de 

Avis. 

2.1 – Vereador José Ramiro Caldeira    

2.1.1. Conselho Municipal de Educação                

O Conselho Municipal de Educação tem reunido com regularidade? O que é que tem 

emanado dessas reuniões? 

O Senhor Presidente informou que o Conselho Municipal de Educação ainda não reuniu 

este ano, mas deverá fazê-lo em breve. Após a reunião, informará a Câmara dos assuntos tratados 

na mesma.  

 

 

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 três de Fevereiro de dois mil e 

dezassete que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................... 774.268,78€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 663,13€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA 

A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e 

de ser presente à reunião:  

  

a) Um ofício da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Portalegre solicitando 

a comparticipação do almoço aos dadores de sangue, que teve lugar num restaurante de Avis, no 

dia 14 de Janeiro do corrente ano, na importância de 319,80€ (trezentos e dezanove euros e 

oitenta cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor 

referido, 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. 

 

 

b) Uma carta da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas 

e Idosos do Concelho de Avis - Núcleo de Benavila solicitando a cedência do Pavilhão Multiusos 

de Benavila para realizar os almoços de confraternização para os associados de Benavila, nos 

dias 25 de Abril e 1.º de Maio de 2017.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Pavilhão à Associação, 

nos dias solicitados, 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. 

 

 

c) Um ofício da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas 

e Idosos do Concelho de Avis solicitando a cedência de som para a Assembleia Geral Ordinária, 

a realizar no dia 09 de Março de 2017. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o equipamento de som, 

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. 

 

 

d) Uma carta da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas 

e Idosos do Concelho de Avis solicitando a atribuição de um apoio destinado à realização de 

obras no edifício sito na Rua Jerónimo Lopes Coelho, n.º 15, onde funciona a sua sede, dado que 

se trata de uma casa já antiga e com espaços destinados a habitação. As obras que necessitam 

realizar rondam os 40.000,00€, dispondo a ASRPICA de uma verba de cerca de 15.000,00€. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor 

de 15.000,00€ (quinze mil euros), enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea o), do número 

um, do artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze 

de Setembro. 



e) Uma comunicação da Associação de Ciclismo de Santarém solicitando um apoio no 

valor de 181,26€ (cento e oitenta e um euros e vinte e seis cêntimos) referente a serviços 

desportivos para a prova de BTT do Norte Alentejano, realizada, em Avis.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor 

solicitado, enquadrando-se o mesmo 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. 

 

 

f) Uma comunicação do Rancho Folclórico de Avis solicitando a elaboração e impressão 

de cartaz e folhetos, a fim de publicitar o baile de Carnaval, a realizar no dia 25 de Fevereiro de 

2017. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado, 

enquadrando-se o mesmo 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. 

 

 

g) Uma carta de Luís José Martins solicitando apoio à gravação do seu disco para guitarra 

solo “Tentos - invenções e encantamentos”: residência no período de gravações (5 a 11 de 

Fevereiro de 2017) para 3 pessoas, local de estadia e refeições, bem como 4 estrados de palco 

(2mx1m). Como contrapartida, dispõe-se a efetuar uma apresentação do projeto num dos espaços 

do Município em data posterior ao lançamento do CD e nos créditos do disco será mencionado 

o apoio com devido destaque. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão do apoio 

solicitado, enquadrando-se o mesmo 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. 

 

 

h) Uma comunicação da Federação do Folclore Português solicitando a cedência de 

espaço para a realização de reunião plenária com grupos de folclore da região do Alto Alentejo 

e seus conselheiros técnicos regionais (cerca de 50 participantes) no próximo dia 18 de Fevereiro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Auditório Municipal, 

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. 

 

 

i) Um ofício da Freguesia de Ervedal propondo o nome “Loteamento do Malcastiça” para 

o Loteamento Municipal n.º 2/2001, do Plano de Pormenor do Malcastiça e necessária 

comunicação aos CTT para efeitos de atribuição do código postal, considerando que alguns dos 

moradores estão a encontrar dificuldades na obtenção e renovação de documentos pessoais 

(cartão de cidadão), devido à inexistência desse mesmo código. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da 

Freguesia de Ervedal, enquadrando-se a mesma no disposto na alínea ss), do número um, do 

artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 

Setembro. 

 

   

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 

FLORESTAS/AÇÕES DE (RE)ARBORIZAÇÃO - PARECER CONJUNTO GTF/DOUSU  



4.1.1 – SO CIEDADE AGROPECUÁRIA DE AMEIXEIRA, S.A. (P_ARB_022927) 

De Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF), a requerer pedido de 

enquadramento e parecer no PMDFCI e no PMOT, através da plataforma SI-ICNF, do projeto 

de rearborização com eucalipto-comum (P_ARB_022927), de uma parcela integrada na Herdade 

de Camões (parcela B.5.3), pretensão da Sociedade Agro Pecuária da Ameixeira, S.A., União 

das Freguesias de Alcórrego e Maranhão. 

DELIBERAÇÃO: De acordo com o parecer produzido e trazido à presente reunião, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer desfavorável à pretensão da Sociedade Agro 

Pecuária da Ameixeira, S.A.. 

 

 

4.1.2 – SOCIEDADE AGROPECUÁRIA DE AMEIXEIRA, S.A. (P_ARB_023044) 

De Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF), a requerer pedido de 

enquadramento e parecer no PMDFCI e no PMOT, através da plataforma SI-ICNF, do projeto 

de rearborização com eucalipto-comum (P_ARB_023044), de uma parcela integrada na Herdade 

de Camões (parcela B.5.1), pretensão da Sociedade Agro Pecuária da Ameixeira, S.A., União 

das Freguesias de Alcórrego e Maranhão. 

DELIBERAÇÃO: De acordo com o parecer produzido e trazido à presente reunião, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer desfavorável à pretensão da Sociedade Agro 

Pecuária da Ameixeira, S.A.. 

 

 

4.1.3 – SOCIEDADE AGROPECUÁRIA DE AMEIXEIRA, S.A. (P_ARB_023054) 

De Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF), a requerer pedido de 

enquadramento e parecer no PMDFCI e no PMOT, através da plataforma SI-ICNF, do projeto 

de rearborização com eucalipto-comum (P_ARB_023054), distribuída em duas parcelas da 

Herdade de Camões (parcela B.5.2), pretensão da Sociedade Agro Pecuária da Ameixeira, S.A., 

União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão. 

DELIBERAÇÃO: De acordo com o parecer produzido e trazido à presente reunião, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer desfavorável à pretensão da Sociedade Agro 

Pecuária da Ameixeira, S.A.. 

 

 

 5 – AJUSTES DIRETOS  

      O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes diretos: 

5.1 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO 

5.1.1. 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 12/2017 – Motivo - Comércio e Motivação de Mercados, S.A. – 

Revisão/Reparação da viatura retroescavadora JCB; 

- P.º N.º 13/2017 – Turismo do Alentejo, ERT - Participação na BTL; 

- P.º N.º 14/2017 – Roteiro Campista, Lda. - Divulgação do Município; 

- P.º N.º 15/2017 – Roteiro Campista, Lda. - Divulgação do Município; 

- P.º N.º 16/2017 – Roteiro Campista, Lda. - Divulgação do Município; 

- P.º N.º 17/2017 – Turismo do Alentejo, ERT - Estacionamento BTL; 

      - P.º N.º 18/2017 – Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo - Comparticipação nos 

Jogos do Norte Alentejano;      

- P.º N.º 19/2017 – Carmina Paulino Rodrigues - Aquisição de aquecedores e extensões; 

- P.º N.º 20/2017 – Recolte, S.A. - Lavagem de contentores; 

- P.º N.º 21/2017 – Datajuris - Direito e Informática, Lda. – Renovação da base de dados; 



- P.º N.º 22/2017 – AEDRL - Assinatura da revista “Questões Atuais de Direito Local”; 

- P.º N.º 23/2017 – Redecor - Revestimentos de Proteção e Decoração, S.A. – Limpeza e 

desinfeção de reservatórios de água; 

- P.º N.º 24/2017 – MasterTest Sul - Inspeção de Veículos, S.A. – Inspeção extraordinária 

para transporte escolar; 

- P.º N.º 25/2017 – António Manuel Graça Pimpista - Aquisição de 11 portas de alumínio 

e 1 portada. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.   

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 275.616,71€ 

(duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e dezasseis euros e setenta e um cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 408.456,42€ 

(quatrocentos e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

  8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

       Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 

- Modificação número um, alteração ao orçamento da despesa número um, no valor de 

296.230,00€ (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número um, alteração ao plano de atividades municipais número um, no 

valor de 254.230,00€ (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta euros) nas 

inscrições/reforços e no valor de 260.230,00€ (duzentos e sessenta mil, duzentos e trinta euros) 

nas diminuições/anulações; 

- Modificação número um, alteração ao plano plurianual de investimentos número um, 

no valor de 36.000,00€ (trinta e seis mil euros) nas inscrições/reforços e nas 

diminuições/anulações; 

- Modificação número dois, alteração ao orçamento da despesa número dois, no valor de 

10.000,00€ (dez mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número dois, alteração ao plano de atividades municipais número dois, no 

valor de 10.000,00€ (dez mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações. 

 

 

 9 – CONCURSO NACIONAL DA LEITURA/ORGANIZAÇÃO   

Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Helena Raimundo 

Rosado, com proposta da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB) à Biblioteca 

Municipal “José Saramago” para organizar o Concurso Nacional da Leitura do corrente ano. A 

iniciativa destina-se aos alunos do 3.º Ciclo, abrangendo os 15 Municípios do Alto Alentejo 

(NUT III). O Município terá de suportar as despesas referentes aos lanches, prémios e 

certificados. Poder-se-á realizar, no mesmo dia, uma visita a um local específico da vila. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada, 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. 



10 – PEDIDO DE DISPENSA DE TRABALHADOR/ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALTER DO CHÃO   

Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Sílvia Feliz, na 

sequência de ofício da Associação de Bombeiros Voluntários de Alter do Chão a solicitar 

dispensa do trabalhador Pedro Manuel Sousa Beguilhas, para frequência de formação e para 

efeitos de nomeação para Adjunto de Comando daquela Associação, de 23 de Janeiro a 17 de 

Fevereiro. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, não 

apresentar à Associação de Bombeiros Voluntários de Alter do Chão os custos inerentes à 

ausência do trabalhador em causa, enquadrando-se este apoio no disposto no artigo vigésimo 

sexto, do Decreto-Lei número duzentos e quarenta e um, barra, dois mil e sete, de vinte e um de 

Junho. 

 

 

      11 – EMPREITADA DE “PAÇOS DO CONCELHO OITOCENTISTAS/NOVAS 

INSTALAÇÕES DA SECÇÃO DE PROXIMIDADE DE AVIS”/ADJUDICAÇÃO  

Pelo Senhor Presidente foi presente despacho, por si exarado, em 26 de Janeiro de 2017, 

a aprovar o conteúdo do relatório final de análise das propostas para execução da empreitada de 

“Paços do Concelho Oitocentistas/Novas Instalações da Secção de Proximidade de Avis”, e a 

determinar que a mesma seja adjudicada ao concorrente António Saraiva & Filhos, Lda., pelo 

valor de 103.400,00€/+ IVA. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado 

pelo Senhor Presidente. 

 

 

12 – EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA EMÍDIO 

MENDES, N.º 1 - ERVEDAL”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES  

Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras, 

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Traço de Cal - Engenharia e 

Arquitetura, Lda., adjudicatária da empreitada de “Recuperação do Edifício sito na Rua Emídio 

Mendes, n.º 1 - Ervedal”, requereu nova liberação das cauções prestadas, no âmbito do contrato 

respetivo.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial 

das cauções no valor de 15%, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito. 

 

 

13 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

OCUPAÇÃO DE 17 POSTOS DE TRABALHO PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE 

ASSISTENTE OPERACIONAL   

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta a solicitar autorização para abertura de 

procedimento concursal comum, por tempo indeterminado, para ocupação dos seguintes postos 

de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Operacional, previstos no Mapa de Pessoal 

para 2017: 

- Condução de máquinas e viaturas municipais – 3 postos de trabalho; 

- Condução de máquinas pesadas e veículos especiais – 1 posto de trabalho; 

- Manutenção de espaços verdes, varredura, limpeza urbana e de edifícios municipais – 

12 postos de trabalho; 

- Carpintaria e pintura – 1 posto de trabalho. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 



apresentada pelo Senhor Presidente. 

 

 

14 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS/SEGUROS DE ACIDENTES DE 

TRABALHO E PESSOAIS/ENCARGOS PLURIANUAIS    

Pelo Senhor Presidente foi presente despacho, por si exarado, em 08 de Fevereiro de 

2017, a determinar a realização de concurso público para aquisição de serviços de seguros de 

acidentes - ramo acidentes de trabalho e pessoais, e a aprovar o Programa do Concurso e do 

Caderno de Encargos. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o despacho exarado 

pelo Senhor Presidente, e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para 

efeitos de autorização da assunção dos encargos plurianuais. 

 

 

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 d), f) e h); B)13 e B)14.  

 

 

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 despacho do Senhor Presidente da Câmara datado do dia dois de 

Junho de dois mil e dezasseis, a lavrei, subscrevo e assino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


