ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA
NO
DIA
NOVE
DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE

Aos nove dias do mês de dezembro 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 (23/11/2015);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) CCDTCMA: NATAL 2015;
b) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO
MUNICIPAL;
c) UNIÃO DOS SINDICATOS DO NORTE ALENTEJANO: PEDIDO DE
CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL;
d) AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ: PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO
HANGAR DO CLUBE NÁUTICO;
e) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVIS: CEDÊNCIA DE PALCO
MÓVEL E SOM;
f) ADR “AMIGOS DO ATLETISMO DE AVIS”: OFERTA DE TAÇA OU
TROFÉU;
g) ADR “AMIGOS DO ATLETISMO DE AVIS”: PEDIDO DE APOIO;
h)
ESCOLA
PROFISSIONAL
ABREU
CALLADO:
PSICÓLOGA
ESCOLAR/PEDIDO DE COLABORAÇÃO;
i) ESPAP, IP: ACORDO QUADRO PARA FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE
EM REGIME DE MERCADO LIVRE;
j) DINIS MUACHO: PEDIDO DE APOIO/LIVRO “INCENSUS”;
k) JORNAL ALTO ALENTEJO: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA;
4. REQUERIMENTOS:
4.1. OBRAS/LICENCIAMENTOS - REJEIÇÃO LIMINAR
- MONTIMARANHÃO, LDA.;
5. AJUSTES DIRETOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;
8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
a) MODIFICAÇÃO N.º 29;
9. BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2016;
10.
ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA
SÓCIO-CULTURAL
DE
ALDEIA
VELHA/PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL;

11. ARLINDO JOSÉ VARELA MARTINS/PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES
DE CARÁTER PONTUAL;
12. ARLINDO BARBOSA VIEIRA/CONSTRUÇÃO DE MORADIA;
13. MONTES DA MADRUGADA/RECONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA OVIL;
14. SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA MONTE DE COELHEIROS/REGIME
EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E
EXPLORAÇÕES;
15. OFERTAS DE NATAL/ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO
BÁSICO;
16. CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS COM AS FREGUESIAS/DESPACHO;
17. EMPREITADA DA “CASA DO PRIOR MOR/HOSPEDARIAS - INSTALAÇÃO
DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS/DESPACHO.
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. Casa do Prior Mor
É para manter a coabitação entre o inquilino da parte superior do edifício da Casa do
Prior Mor com os Serviços do Município? Há alguma solução? O que é que está pensado para o
atual edifício dos Paços do Município?
O Senhor Presidente informou que a parte do edifício onde habita a família em causa é
propriedade da Freguesia de Galveias. Relativamente à segunda questão, informou que existem
algumas ideias para o edifício dos Paços do Município, e, neste sentido, serão promovidas
reuniões de trabalho com os Serviços/Técnicos para discutir a sua utilização.
O Senhor Vereador Rui Henriques sugeriu que o Município tentasse outra solução junto
da Freguesia de Galveias, como por exemplo, uma permuta.
1.1.2. Assembleia Municipal de novembro
Na Assembleia Municipal realizada em novembro foi dita uma frase infeliz pelo
Consultor Contabilístico do Município quando apresentou o orçamento “Nem o Senhor
Presidente sabia”. É preciso ter cuidado na forma como se fala. Depois, não houve oportunidade
do Senhor Presidente responder a uma questão feita por um membro do PS.
O Senhor Presidente informou que a sugestão que os Técnicos apresentaram para o
Orçamento previa determinados cortes, nomeadamente nas transferências para as Freguesias e
Coletividades, em virtude do O.E. ainda não estar aprovado. O Executivo considerou que o
montante a atribuir seria de manter, realçando o bom trabalho que as mesmas têm vindo a realizar
na área do Município.

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 quatro de dezembro de dois mil
e quinze que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................... 194.929,03€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 1.770,00€
- Em cofre ........................................................................................................... 2.204,24€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Uma carta do CCDTCMA - Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de Avis solicitando apoio financeiro, no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros),
para fazer face às despesas relacionadas com as festividades de Natal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor
solicitado, enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea p), do número um, do artigo trigésimo
terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.

b) Uma carta do Rancho Folclórico de Avis solicitando a cedência do Auditório
Municipal, no dia 06 de dezembro de 2015, para atuação do Rancho.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do
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.

c) Um ofício da União dos Sindicatos do Norte Alentejano solicitando a cedência do
Auditório Municipal, no dia 05 de dezembro, para assinalar o 40.º aniversário da Reforma
Agrária.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do
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.

d) Um pedido da Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural para utilização das
instalações do Hangar do Clube Náutico, no dia 12 de dezembro de 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Hangar, no dia
solicitado.
O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira não participou nesta deliberação por se ter
declarado legalmente impedido de o fazer.

e) Um ofício da Santa Casa da Misericórdia de Avis solicitando o empréstimo do palco
móvel e som, bem como a montagem dos mesmos, no dia 10 de dezembro de 2015, para realizar
o ensaio final das atividades para a festa de Natal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o palco móvel e 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.
Os Senhores Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, não participaram nesta
deliberação por se terem declarado legalmente impedidos de o fazer.
f) Uma carta da Associação Desportiva e Recreativa “Amigos do Atletismo de Avis”
solicitando a oferta de taça ou troféu para presentear as equipas na classificação coletiva da 33.ª
São Silvestre, a realizar no próximo dia 26 de dezembro, em Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer uma taça ou troféu,
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.
g) Um ofício da Associação Desportiva e Recreativa “Amigos do Atletismo de Avis”
solicitando os seguintes apoios para a 33.ª São Silvestre de Avis, a realizar no próximo dia 26 de
dezembro: uma viatura para transporte de grades, carrinha de 9 lugares para apoio à prova,
Auditório Municipal para apoio ao secretariado e entrega de prémios e o respetivo som,
balneários do Gimnodesportivo para os respetivos banhos após as provas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios
solicitados, enquadrando-se os mesmos 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) Um ofício da Escola Profissional Abreu Callado informando que, no presente ano
letivo, tem a funcionar, pela primeira vez, um Curso Vocacional Básico (3.º Ciclo) de Turismo,
Animação e Desporto. Neste momento, não têm um Psicólogo Escolar para fazer o
acompanhamento do Curso e dos alunos a nível psicológico. Igualmente, pela primeira vez, tem
nos Cursos de 1.º ano, alunos com necessidades educativas especiais que, além de apoio
pedagógico, requerem apoio a nível psicológico. Face ao exposto, solicitam a colaboração do
Município no sentido de disponibilizar apoio e acompanhamento adequados a estes alunos.
No seguimento deste pedido de colaboração, a Técnico Superior, Laura Silva, vem
informar que, durante o presente ano letivo (2015/2016), reúne condições para assegurar o
seguinte:
- Atendimentos psicopedagógicos individuais, ou outras tarefas de cariz
psicopedagógico, às quintas-feiras, no período que decorre entre as 9h e as 11h;
- Estar presente em uma reunião, por período letivo, do Curso Vocacional Básico, 3.º
Ciclo, Turismo, Animação e Desporto.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio
disponibilizado pela Técnico Superior, Laura Silva.
O Senhor Vereador Rui Henriques não participou nesta deliberação por se ter declarado
legalmente impedido de o fazer.

i) Uma comunicação da ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da Administração
Pública, I.P. informando que o Acordo Quadro de fornecimento de eletricidade em regime de
mercado livre para Portugal Continental (AQ-ELE 2015) foi assinado a 30 de novembro e entra
em vigor dia 1 de dezembro de 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
remeter o assunto a próxima sessão da Assembleia Municipal, com vista à autorização da
assunção dos encargos plurianuais decorrente da aquisição de eletricidade para o Município de
Avis, no âmbito deste Acordo Quadro.

j) Uma carta de Dinis Reis Sutil Muacho solicitando apoio para o seu novo livro de
poesia, intitulado “Incensus”, através da aquisição de exemplares ao custo unitário de
10,00€/IVA incluído, bem como apoio para efeitos logísticos e/ou outros para as cerimónias de
apresentação do livro em Aldeia Velha e em Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios solicitados
e adquirir 10 exemplares do livro de poesia, 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.

k) Uma carta do Jornal Alto Alentejo sobre a intenção do Município em manter a
assinatura do jornal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, renovar a assinatura do jornal
Alto Alentejo.
4 – REQUERIMENTOS
4.1 – OBRAS/LICENCIAMENTOS - REJEIÇÃO LIMINAR
O Senhor Presidente informou que foi rejeitado liminarmente o licenciamento abaixo
descrito:
4.1.1. Montimaranhão, Lda., licenciamento para construção de edifícios para formação
de núcleo de animação equestre do Maranhão, sito na Herdade de Camões - Monte de Coelheiros
Freguesia de Maranhão - P.º N.º 09/2013 – área com Plano Diretor Municipal, por falta de
entrega de elementos.
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 57/2015 – Contrato de avença para desempenhar atividades na Escola de Música
e da Orquestra;
- P.º N.º 58/2015 – Contrato de avença para desempenhar atividades na Escola de Música
e da Orquestra;
- P.º N.º 59/2015 – Contrato de avença para coordenação da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, realização de estudos e diagnósticos na área da infância e juventude.
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 169/2015 – Conceção gráfica da sinalética da Biblioteca e conceção gráfica e
elaboração de materiais educativos para o Agrupamento de Escolas;
- P.º N.º 170/2015 – 1 formação;
- P.º N.º 171/2015 – Aquisição de revistas e jornais para a Biblioteca;
- P.º N.º 172/2015 – Aquisição de 72 caixas de acendalhas;
- P.º N.º 173/2015 – Ligação de energia elétrica, a ligar dia 03/12 e desligar dia 06/01;
- P.º N.º 174/2015 – Publicação no Diário da República;
- P.º N.º 175/2015 – 4 formações “Código do Procedimento Administrativo”;
- P.º N.º 176/2015 – Publicação de anúncio “Alteração ao Plano de Pormenor da Área de
Expansão Industrial de Avis”;
- P.º N.º 177/2015 – Reparação do autocarro Volvo, de matrícula 92-87-SI;
- P.º N.º 178/2015 – Aquisição de impressos para a eleição do Presidente da República.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 47.715,77€
(quarenta e sete mil, setecentos e quinze euros e setenta e sete cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 361.415,72€
(trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quinze euros e setenta e dois cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais:
- Modificação número vinte e nove, alteração ao orçamento da despesa número vinte e
seis, no valor de 10.910,00€ (dez mil, novecentos e dez euros) nas inscrições/reforços e nas
diminuições/anulações;
- Modificação número vinte e nove, alteração ao plano de atividades municipais número
vinte e três, no valor de 6.960,00€ (seis mil, novecentos e sessenta euros) nas
diminuições/anulações.
9 – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2016
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta da Técnico Superior, Paula Bento, para que
o Município de Avis continue a participar na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, integrando o
stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERT), na sua próxima edição,
que se realiza de 2 a 6 de março, na Fil - Parque das Nações, cujo preço de participação é de
1450,00€, além e um lugar de estacionamento, no valor de 64,02€.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas
apresentadas.
Deverão ser elaborados os necessários procedimentos de despesa, com observância das
normas legais aplicáveis.

10 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÓCIO-CULTURAL DE ALDEIA
VELHA/PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL
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, no qual
é analisada a candidatura apresentada pela Associação Desportiva Sócio-Cultural de Aldeia
Velha ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, uma vez que realizou a II Noite
de Fados, no dia 3 de outubro de 2015.
No sentido da formalização do apoio a conceder, é proposto a celebração de Protocolo
de Cooperação.
O Senhor Vereador Manuel Ribeiro apresentou como proposta de apoio a proposta de
decisão elaborada pela Comissão de Análise das Candidaturas, a qual se traduz na atribuição de
300,00€ (trezentos euros).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro, de acordo com as disponibilidades do
Município.
11 – ARLINDO JOSÉ VARELA MARTINS/PROGRAMA DE APOIO A
ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL
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, no qual
é analisada a candidatura apresentada por Arlindo José Varela Martins ao Programa de Apoio a
Atividades de Caráter Pontual, uma vez que pretende participar no Campeonato Desportivo de
Rallycross 2016.
No sentido da formalização do apoio a conceder, é proposto a celebração de Protocolo
de Cooperação.
O Senhor Vereador Manuel Ribeiro apresentou como proposta de apoio a proposta de
decisão elaborada pela Comissão de Análise das Candidaturas, a qual se traduz na atribuição de
450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro, de acordo com as disponibilidades do
Município.
12 – ARLINDO BARBOSA VIEIRA/CONSTRUÇÃO DE MORADIA
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras,
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que foram ultrapassados os prazos legalmente
previstos a Arlindo Barbosa Vieira para construção de moradia.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do
processo de licenciamento em causa.
13 – MONTES DA MADRUGADA/RECONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA OVIL
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras,
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que foram ultrapassados os prazos legalmente
previstos a Montes da Madrugada, Lda. por reconstrução de pavilhão para ovil.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do
processo de licenciamento em causa.

14 – SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA MONTE DE COELHEIROS/REGIME
EXTRAORDINÁRIO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
ESTABELECIMENTOS
E
EXPLORAÇÕES
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras,
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a Sociedade Agro-Pecuária Monte de
Coelheiros, Lda., apresentou requerimento que visa o reconhecimento de interesse público
municipal com vista à regularização da atividade pecuária desenvolvida na Herdade do
Contador, Freguesia de Ervedal. Trata-se de uma exploração de caprinos, tendo sido submetido
a licenciamento municipal um projeto para ampliação e construção nova de um conjunto de
edifícios, o qual foi indeferido por incompatibilidade com o regime da REN e tendo por base o
parecer desfavorável da CCDR.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia
Municipal o reconhecimento de interesse público municipal na regularização da exploração
pecuária em causa.
15 – OFERTAS DE NATAL/ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO
BÁSICO
Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente proposta para oferecer, tal como no
ano anterior, um vale de compras, no valor de 10,00€ (dez euros), a todas as crianças que
frequentam o Ensino Pré-Escolar (77) e o 1.º Ciclo do Ensino Básico (132), num total de 209
crianças.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
16 – CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS COM AS FREGUESIAS/DESPACHO
Pelo Senhor Presidente foi presente despacho, por si exarado, em 26 de novembro de
2015, a determinar que a prorrogação de validade dos Contratos Inter-Administrativos de
Delegação de Competências com as Freguesias, por um ano (2016), fosse presente na próxima
sessão da Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação por parte da mesma.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado
pelo Senhor Presidente.
17 – EMPREITADA DA “CASA DO PRIOR MOR/HOSPEDARIAS - INSTALAÇÃO
DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS/DESPACHO
Pelo Senhor Presidente foi presente despacho, por si exarado, em 26 de novembro de
2015, a determinar que o pedido de autorização para assunção dos encargos plurianuais
relativamente à empreitada da “Casa do Prior Mor/Hospedarias - Instalação dos Serviços
Municipais fosse presente na sessão da Assembleia Municipal referente ao mês de novembro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado
pelo Senhor Presidente.

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), d) e e); B)9 e B)15.

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

E eu,
, Chefe de Divisão Municipal 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.

