CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO
EDITAL N.º 05/2016
(PUBLICIDADE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES DESTINADAS A TER
EFICÁCIA EXTERNA)
DR. JOAQUIM JOSÉ CRACEL VIANA, Presidente da Câmara Municipal
supra, torna públicas as deliberações que foram tomadas em Reunião do Executivo
Municipal do dia 03 de março de 2016:
1ª. Deliberado atribuir a bolsa de estudos à aluna Ana Rita Coelho de Barros nos termos do
Regulamento de apoio a estudantes ligados à Associação Humanitária dos Bombeiros;
2ª. Deliberado atribuir a bolsa de estudos ao aluno Paulo Alexandre Nicolau de Sousa nos termos do
Regulamento de apoio a estudantes ligados à Associação Humanitária dos Bombeiros;
3ª. Deliberado deferir o pedido de reapreciação do processo de candidatura e subsídio a estudantes do
ensino superior apresentado por Ricardo Ferreira Dias;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 4.500,00 € ao Grupo Desportivo do Gerês para obras
no recinto desportivo;
5ª. Deliberado ratificar a decisão do Sr. Presidente de autorizar a transferência de 5.100,00 € para a
Junta de Freguesia de Moimenta para a reparação de vias de acesso a propriedades agrícolas;
6ª. Deliberado ratificar a decisão do Sr. Presidente de autorizar a transferência de 2.500,00 € para a
Junta de Freguesia de Vilar da Veiga para a reparação de derrocadas, de linhas de água e de vias
públicas;
7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 17.500,00 € à Delegação da Cruz Vermelha de
Moimenta para aquisição de uma nova ambulância. Este apoio financeiro será transferido em 8
prestações de 2.187,50 €, com início no dia 1 de março de 2016. Deliberado também ratificar a
decisão do Sr. Presidente de autorizar o pagamento da 1ª. prestação;
8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.500,00 € à Delegação da Cruz Vermelha
Portuguesa do Gerês para despesas com a reparação de uma ambulância;
9ª. Deliberado aprovar a proposta para a atribuição de um apoio financeiro de 13.840,00 € à
Associação Viver Peneda-Gerês para organização do Campeonato do Mundo de Trail em outubro de
2016;
10ª. Deliberado aprovar a proposta no sentido de atribuir um apoio financeiro de 3.000,00 € à
Associação Sociocultural e Desportiva de Valdosende para concretizar o programa de receção à
delegação de Le Beausset no âmbito da geminação entre os dois Municípios;

Para constar e possa produzir os efeitos jurídicos legais, nos termos do art.º 91.º do Dec.-Lei.º
169/99 de 18 de Setembro, vai o presente edital (constituído por uma folha escrita só na frente)
ser afixado nos lugares públicos do estilo em toda a área do Município, durante cinco dias dos
dez subsequentes à tomada de tais resoluções.

Município de Terras de Bouro, 09 de março de 2016

O PRESIDENTE DA CÂMARA

(Dr. Joaquim José Cracel Viana)

