BOLETIM DE VOTO
identificação
Nome Completo:*
Morada:
CC-BI:*

Data Nasc:*

Telefone:

Telemóvel:

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

projeto/designação

(voto obrigatório em 3 projetos)

1 > Circuitos de Manutenção e Geriátricos.
Instalação de manutenção e geriátricos na Freguesia de Válega
direcionados para a população mais idoso.

8 > Parque Municipal do Furadouro.
Construção de um parque municipal junto do Parque de
Campismo do Furadouro.

2 > Aquisição de um Miniautocarro para as colectividades
vicentinas.
Aquisição de um miniautocarro para beneficiar todas as
colectividades Vicentinas ficando a cargo do Rancho Folclore da
Jusã.

9 > Centro Municipal de Telecomunicações.
Aquisição de parcela de terreno e instalação de torre de
telecomunicações.

3 > Preparar Ovar para Salvar.
Aquisição de desfibrilhadores para serem distribuídos a todos
os Clubes do Concelho bem como dotar todos os espaços
desportivos deste equipamento.
4 > Move-Esmoriz - Mobilidade para aprender.
Aquisição de dois viaturas ligeiras de 9 lugares para capacitar
as coletividades nas deslocações do seu público-alvo.
Ficariam a cargo do Esmoriz Ginásio Clube.
5 > Aquisição de um (Mini)Bus ao Serviço da Associação dos
Bombeiros de Esmoriz.
Aquisição (Mini)Bus ao serviço da Associação dos Bombeiros
de Esmoriz e para utilização de outras coletividades do
Concelho.
6 > S. Vicente sobre rodas.
Aquisição de duas carrinhas para ficar ao serviço das
coletividades e ficando a cargo de S. Vicente.
7 > À (RE)Descoberta da Camarinha.
Elaboração de documentário sobre as vivências passadas,
desenvolver visitas guiadas, promover atividades de
reprodução vegetativa, entre outras.

10 > Aquisição de uma carrinha de 9 lugares para transporte de
idosos e pessoas carenciadas.
Aquisição de uma carrinha de 9 lugares para transporte de
idosos e pessoas carenciadas que ficará à guarda da
Associação de Reformados e Idosos de Cortegaça ou a Junta
de Freguesia de Cortegaça.
11 > Aquisição de duas carrinhas de transporte.
Aquisição de duas viaturas ligeiras de 9 lugares para capacitar
as coletividades nas deslocações do seu público-alvo. Ficariam
a cargo do Arada Atlético Clube.
12 > Instalação de Bancada.
Instalação de bancadas na ala sul do Parque desportivo do
Arada Atlético Clube.
13 > Bancada para Centro de Formação ADO Futebol.
Construção de uma bancada para o centro de Formação da
Associação Desportiva Ovarense Futebol.
14 > Construção de Balneários para o Centro de formação da ADO
Futebol.
Construção de Balneários para a formação da Associação
Desportiva Ovarense Futebol.

Autorização para tratamento de dados pessoais
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 2019/20. O registo e tratamento de dados é efetuado no respeito pelo Regulamento Geral de Proteção
de Dados e demais legislação aplicável.
Ovar, ________, de __________________________, de _______________

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

Assinatura do Votante__________________________________________________

