ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE
ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSEIS

Aos vinte e um dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezasseis, no Salão Nobre dos
Paços do Município, realizou-se com início às catorze horas, a reunião extraordinária 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:

1. CONTRATO DE ALUGUER DE DUPLICADOR / ENCARGOS PLURIANUAIS;
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015.

Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foram tratados os seguintes assuntos:
1 – CONTRATO DE ALUGUER DE DUPLICADOR / ENCARGOS PLURIANUAIS
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para realização de contrato de aluguer de
duplicador: manutenção de equipamento, consumíveis e cópias, conforme contrato até 31 de
Dezembro de 2017.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente, bem como, remeter o assunto à próxima sessão da
Assembleia Municipal para autorização da assunção dos encargos plurianuais.
2 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015
Pelo Senhor Presidente foram presentes os documentos legalmente previstos para a
Prestação de Contas.
Pelos Senhores Vereadores, José Ramiro Caldeira e Rui Henriques, foram colocadas
questões relacionadas com os documentos, nomeadamente, relatório de Auditoria Externa,
dívidas de/a terceiros, implementação da contabilidade de custos, situação atual da receitas da
água e baixa execução (60%) do PPI. As questões técnicas foram esclarecidas pela Técnico
Superior Dolores Brazão, a qual esteve presente na reunião para esse efeito, e pelo Senhor
Presidente.
DELIBERAÇÃO: A Câmara, após análise e discussão dos documentos, deliberou, por
maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira,
aprovar a Prestação de Contas do ano de 2015, devendo a mesma ser presente para apreciação
na próxima sessão da Assembleia Municipal.
3 – APROVAÇÃO EM MINUTA
Foi deliberado, por unanimidade, no final da reunião, aprovar a presente ata.

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
eram quinze 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.

