
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA TRINTA DE JUNHO 

DE DOIS MIL E VINTE E DOIS     

 

 

   

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões 

do Edifício Sede do Município, realizou-se com início às dez horas, a reunião extraordinária da 

Câmara Municipal de Avis sob a Presidência do Senhor Presidente, Nuno Paulo Augusto da 

Silva e com a presença das Senhoras Vereadoras, Inês Filipe Pereira da Fonseca e Maria 

Margarida de Abreu Narciso Pacheco Quental, com a seguinte Ordem do Dia:         

 

 

1. CONCURSO PARA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PISCINA 

MUNICIPAL. 

 

  

Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foi tratado o seguinte assunto: 

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS 

Faltou a esta reunião, facto que comunicou atempadamente, o Senhor Vereador Rui 

Miguel Delicado Nunes e a Senhora Vereadora Salomé Nobre Marques Guilhermino por se 

encontrar de férias. 

 

 

Ordem do Dia: 

 

 

1 – CONCURSO PARA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PISCINA 

MUNICIPAL       

Pelo Senhor Presidente foi presente informação do Serviço de Património a remeter, 

tendo em conta que se perspetiva a abertura da Piscina Municipal durante o próximo mês de 

agosto, programa de concurso para a concessão de exploração do espaço correspondente ao bar 

e esplanada da Piscina Municipal. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e remeter o anúncio, 

o programa do procedimento e o caderno de encargos à Assembleia Municipal para efeitos de 

autorização de celebração do contrato. 

 

 

2 – APROVAÇÃO DA ATA 

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 dez horas e trinta minutos, 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 de outubro de dois mil e vinte e um, a lavrei, subscrevo 

e assino.    
 

 


