CÂMARA
MUNICIPAL

OP.CM-OVAR.PT

boletim
de voto
ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
2018/19
OVAR

Nome Completo:*
Morada:
CC-BI: *

Data Nasc:*

Telefone:

Telemóvel:

Email:
* Preenchimento obrigatório | Os votos só podem ser considerados válidos se forem preenchidos os
elementos obrigatórios e devidamente validados pelos cadernos eleitorais.

projeto/designação

(voto obrigatório em 3 projetos)

1>Válega em Andamento
Aquisição de duas viaturas de nove lugares para colocar ao dispor
das coletividades e instituições da freguesia.
2>Brincarte
Requalificação dos Recreios e colocação de equipamentos na
Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã - Creche e Pré
-Escolar/ATL.
3>Espaços Multifunções/Multiusos
Construção de um salão multifunções (multiusos) com o objetivo
de abranger as diversas coletividades da freguesia Arada.
4>Castração de Animais de Rua no Concelho de Ovar
Controlo da população de felinos e canídeos errantes, em todo o
Concelho de Ovar.

9>Centro Municipal de Telecomunicações
Construção de uma Infraestrutura base para a cedência a
entidades cuja atividade tenha necessidade de comunicações
através de ondas de rádio.
10>Requalificação do Salão Polivalente do Centro de
Promoção Social do Furadouro
Requalificação do Salão Polivalente do Centro de Promoção Social
do Furadouro.
11>Território de Aventura
Espaço aberto a toda a comunidade destinada à prática de
atividades de desporto e aventura.
12>Volante Solidário
Aquisição de duas viaturas de nove lugares para colocar ao dispor
das coletividades da freguesia ficando sob a gestão da CRECOR.

5>Parque Desportivo e Lazer Multigeracional de Esmoriz
Criação de uma zona ajardinada para ser instalado um parque
polidesportivo para a prática de desportos ao ar livre, um parque
infantil e um parque geriátrico.

13>Adquirir uma Unidade Autónoma móvel de ar
respirável/compressor
Unidade de carregamento de cilindros de ar respirável.

6>Sem Limitações- Desporto para Todos
Inclusão e acessibilidade ao desporto a indivíduos portadores de
deficiência. Pretende a aquisição de uma carrinha adaptada e
equipamentos/material para a modalidade.

14>Energia Sénior em Movimento
Implementação de máquinas de exercícios ao ar livre. Aquisição de
cerca de 20 equipamentos para serem colocados em Maceda e
Arada.

7>Criação de Bancada no Centro de Formação da Associação
Desportiva do Ovarense Futebol
Construção de uma bancada central lado nascente para melhorar
as condições dos apoiantes dos 300 Atletas de formação.

Autorização para tratamento de dados pessoais

8>Construção de Balneários para o Campo de Formação da
Associação Desportiva do Ovarense Futebol
Construção de balneários para servir os Atletas de formação e os
Visitantes.

A Câmara Municipal de Ovar garante a estrita confidencialidade no
tratamento destes dados. A informação disponibilizada não será
partilhada com terceiros e apenas será utilizada para os fins diretamente
relacionados com o Orçamento Participativo de Ovar 2018/19. O registo e
tratamento de dados é efetuado no respeito pelo Regulamento Geral de
Proteção de Dados e demais legislação aplicável.
Ovar, ________, de __________________________, de _______________
Assinatura do Votante__________________________________________________

para mais informações consulte o site op.cm-ovar.pt

