Município de Calheta - São Jorge
Câmara Municipal

EDITAL
Décio Natália Almada Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Calheta,
em cumprimento do artigo 56 ° Anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro,
torna público as deliberações aprovadas em minuta na reunião ordinária desta
Câmara Municipal,realizada no dia 04' de agosto de 2020--------------------------DL408/2020 - Pelo senhor Presidente foi apresentada a Informação nº11/2020
de 06 de julho da Área de Atendimento ao Público sobre "Bolsas de Estudo Compromisso de Verba" em que a Câmara propõe a assunção de
compromisso de verba destinada à atribuição das bolsas de estudo para o
período de 2020/2021 . ------------------------------------------------------------------------0 senhor Presidente tomou a palavra e disse 'que sem abrir concurso não
sabemos o número exato de candidatos, pelo que este valor é para abrirmos o
procedimento, depois de sabermos o número de candidatos, iremos analisar o
valor em função dos mesmos. O senhor Presidente propôs a constituição da
Comissão de Avaliação, composta pelo Luí�, Pereira, Diana Silveira e Henrique
Borba, tendo como suplentes a Sandra Lemos e a Paula Borges. ------- ---------0 senhor Vereador Victor Fernandes tomou a palavra e disse que deveríamos
ajudar as pessoas, pois hoje em dia é muito dispendioso ter um filho no ensino
superior e que achava que deveríamos aume�tar o valor da bolsa a atribuir. ---0 senhor Presidente tomou a palavra e disse que entendia que esta proposta
era pertinente contudo deveríamos aguardar pelo número de candidaturas,
para que da próxima vez que este assunto venha a reunião de câmara
possamos tomar uma decisão. _____________________________________:________________________
A Câmara aprovou por unanimidade e em minuta abrir o concurso para a
atribuição de Bols�s de Estudo para o período de 2020/2021 e aprovar a
constituição da Coll)issão de Avaliação, composta pelo Luís Pereira, Diana
Silveira e Henrique Borba, tendo como suplentes a Sandra Lemos e a Paula
Borges. ------------------------------------------------------------------------------------------
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aprovação, a proposta de abate de bens móveis que fazem parte da listagem
em anexo à informação apresentada.-----------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade e em minuta.------------------------ ----------Paços do Concelho da Cal heta, 07 de agosto de 2020

O Presidente
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