
MUNICIPIO DE AVIS 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

                                                 
                                                EDITAL 

 
Manuel Maria Libério Coelho, Presidente da Assembleia Municipal de Avis, torna 
público, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, que a 27/04/2016, foram, pela Assembleia Municipal de Avis, tomadas as 
seguintes deliberações:  

 
DELIBERAÇÕES:  

 
Assembleia Municipal (sessão ordinária de 27/04/16) 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015  

 
- Apreciação favorável dos documentos de Prestação de 

Contas do ano de 2015. 
 
CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO / CANDIDATURA 

 
- Autorizar a assunção dos encargos plurianuais 
relativamente a uma candidatura para duas pessoas ao 
projeto CEI, através do IEFP, incluindo as inerentes ao 
seguro. 
 
CONTRATO DE ALUGUER DE DUPLICADOR / 
ENCARGOS PLURIANUAIS 

 
- Autorizar a assunção dos encargos plurianuais 
relativamente a contrato de aluguer de duplicador. 
 
SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE 
CONTRATAÇÃO / PLATAFORMA VORTALGOV  

 
- Autorizar a assunção dos encargos plurianuais 
relativamente a serviços de Plataforma Eletrónica de 
Contratação, no Município de Avis. 
 
PEDIDO DE APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA TELÁ 
DO TANQUE DE APRENDIZAGEM DE NATAÇÃO 
PEQUENO DA FREGUESIA DE AVIS 

 
- Atribuir um apoio no montante de 5.000,00€ para fazer 
face aos encargos com a substituição da tela do tanque 
de aprendizagem pequeno sito no Parque Infantil de 
Avis, apoio este que se enquadra no disposto na alínea 
j), do número um, do artigo vigésimo quinto, da Lei 
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze 
de Setembro, inserido no quadro da promoção e 
salvaguarda articulada dos interesses próprios das 
populações. 
 
 
 

    
SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE 
CONTRATAÇÃO / PLATAFORMA VORTALGOV  

 
- Autorizar a assunção dos encargos plurianuais, tendo 
em vista a renovação do contrato de Licenciamento 
Microsoft - EA. 
 
 
 
 
 

Para conhecimento geral se pública o presente e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares do 
costume. 
 

 
Avis, 02 de Maio de 2016 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Avis 
 

 
Manuel Maria Libério Coelho 

 

 


