CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO
EDITAL N.º 08/2016
(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 14 de abril de 2016:

1ª. Deliberado concordar com a informação presente pela Técnica da Divisão
Administrativa de Ação Social e de Educação e apoiar o pagamento das refeições escolares
solicitado pala Srª Ana Paula Ferreira da Silva para o seu filho Paulo Manuel da Silva
Araújo e das refeições escolares e ATL da sua filha Diana da Silva Araújo;
2ª. Deliberado ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara de autorizar um apoio
financeiro de 2.000,00 € ao Moto Clube Serra do Gerês para atividades da concentração
anual de motard´s no Gerês;
3ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de lugar de estacionamento na Vila do Gerês
por seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2016) ao Senhor Manuel Augusto Fernandes
Vale;
4ª. Deliberado deferir o pedido de concessão de lugar de estacionamento na Vila do Gerês
por seis meses (01 de maio a 31 de outubro/2016) à Farmácia Gerês;
5ª. Deliberado aprovar o contrato de empréstimo de Médio e Longo prazos até quinhentos
mil euros a celebrar entre a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila Verde e Terras de
Bouro e o Município de Terras de Bouro;
6ª. Deliberado aprovar a proposta referente ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas.

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.

Paços do Município, 19 de abril de 2016
O PRESIDENTE DA CÂMARA

(Dr. Joaquim José Cracel Viana)

