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MUNICÍPIO DE AROUCA
Câm ar a M un ic ip al
___________________________________

ATA N.º 13/2019
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26.JUNHO.2019
------------------ Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezanove, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua
Presidente, senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e com a presença dos Vereadores senhores
António Brandão Tavares, Maria Fernanda da Conceição Oliveira, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Fernando
Brandão Mendes, Vítor Carlos Costa Carvalho e Pedro Miguel de Oliveira Rodrigues Vieira. -------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- 01. PESSOAL/ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL: ------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a proposta da senhora Presidente no sentido de que se
proceda à alteração do mapa de pessoal, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte
integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, aprovar aquela proposta,
abstendo-se os Vereadores senhores Fernando Mendes e Vítor Carvalho, que justificaram o seu voto com a
seguinte declaração:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Nós Fernando Mendes e Vítor Carvalho, abstemo-nos em consonância com a nossa declaração
de voto sobre o assunto em 18.12.2018, pois é da competência do executivo gerir e otimizar de forma eficaz e
eficientemente os recursos humanos que julgue necessários e suficientes”. ------------------------------------------------------------------ APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.--------------------------------------------------------------------------- Eram 14 horas e 45 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pela senhora Presidente e por mim,

, Coordenador Técnico

do Departamento de Administração Geral e Finanças que a redigi. -------------------------------------------------------------

