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As melhores avaliações do mercado
RAPIDEZ, SEGURANÇA E SIGILO

CASA DE CRÉDITO POPULAR

EMPRÉSTIMOS SOBRE OURO, PRATA E JÓIAS

LIGUE
GRÁTIS: 800 208 186

www.casacreditopopular.pt | geral@casacreditopopular.pt

Abertos também aos sábados,  
das 9h às 15h:
• DAMAIA • FARO• CRUZ PAU • ESTEFÂNIA

AGÊNCIAS: AVEIRO • COIMBRA • ALGÉS • ALMADA 
• AMADORA • BARREIRO • BENFICA • CAMPO 
OURIQUE  • MARTIM MONIZ • OLHÃO  

• PORTIMÃO • VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO  
• PÓVOA DO VARZIM • SETÚBAL • LEIRIA 
•TORRES VEDRAS • VILA FRANCA DE 
XIRA • MATOSINHOS • PORTO 
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VALORIZAMOS O SEU OURO, NÃO PRECISA VENDER1
AVALIADORES OFICIAIS CREDENCIADOS 
PELA INCM Imprensa Nacional da Casa da Moeda 
ESTAMOS NO MERCADO HÁ MAIS DE 20 ANOS
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• ESTEFÂNIA

• ALGÉS • ALMADA 
CA • CAMPO 
HÃO

NTÓNIO
RIA 

PRÉ-AVISO DE GREVE 
AO TRABALHO SUPLEMENTAR

Em defesa dos seus direitos, pela manutenção do 
descanso compensatório e das percentagens de 
acréscimo remuneratório do trabalho suplementar 
previstos nas convenções colectivas aplicáveis, bem 
como dos usos e costumes praticados nas empresas, 
é emitido o seguinte Pré-Aviso de Greve, para os 
trabalhadores representados pelos Sindicatos do 
âmbito da Fiequimetal:
  Ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social.
  Aos Governos Regionais das Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores.
  A todas as Associações Patronais e a todas 
as empresas abrangidas pelo âmbito dos 

como de outras empresas com trabalhadores 

Nos termos e para os efeitos do art.º 57.º da 
Constituição da República Portuguesa e do art.º 
534.º Código do Trabalho, torna-se público a todos 
os interessados que os trabalhadores das empresas 
do âmbito acima referido e representados pelas 
organizações signatárias, 

, a concretizar nos 
seguintes termos:

normal de trabalho, dias de folga, feriados, 
descansamos semanal obrigatório ou 

00,00 horas do dia 01 de Janeiro 

  Manutenção das percentagens de acréscimo 
remuneratório do trabalho suplementar previstas;
  Efectivação do descanso compensatório 
resultante de trabalho suplementar; 
  Pela negociação da Contratação Colectiva e 
respeito pelos direitos individuais e colectivos dos 
trabalhadores;
  Contra o desemprego e pelo emprego de 
qualidade e com direitos.

Como 
não há lugar a 

apresentação de proposta para a segurança e 
manutenção de equipamentos e instalações ou a 
obrigação de prestação de serviços mínimos durante 

greve, os trabalhadores assegurarão aqueles serviços 
nos mesmos moldes em que o fazem nos períodos de 
interrupção de funcionamento ou de encerramento e 

A representação dos trabalhadores em greve é 
delegada, aos diversos níveis, nos sindicatos e 
suas formas de representação descentralizada, 
nas comissões intersindicais e sindicais, delegados 
sindicais e piquetes de greve.
Lisboa, 17 de Dezembro de 2019

O Secretariado

PRÉ-AVISO DE GREVE 
AO TRABALHO EM DIA FERIADO QUE, POR ESCALA, SEJA DIA NORMAL DE TRABALHO

Em defesa dos seus direitos, pela manutenção do 
descanso compensatório e das percentagens de 
acréscimo remuneratório previstos nas convenções 
colectivas aplicáveis, ou dos usos e costumes 
praticados nas empresas relativas ao trabalho prestado 
em dia feriado que, por escala, seja dia normal de 
trabalho, é emitido o seguinte Pré-Aviso de Greve, para 
os trabalhadores representados pelos Sindicatos do 
âmbito da Fiequimetal:
  Ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social.
  Aos Governos Regionais das Regiões Autónomas 
da Madeira e dos Açores.
  A todas as Associações Patronais e a todas as 
empresas abrangidas pelo âmbito dos Sindicatos 

das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, 

Energia e Minas, bem como de outras empresas 
com trabalhadores representados pelos 

Nos termos e para os efeitos do art.º 57.º da Constituição 
da República Portuguesa e do art.º 534.º Código do 
Trabalho, torna-se público a todos os interessados que 
os trabalhadores das empresas do âmbito acima referido 
e representados pelas organizações signatárias, 

se inicia às 00,00 horas do dia 01/01/2020 e termina 
às 24,00 horas do dia 31/12/2020, a concretizar nos 
seguintes termos:

escala, seja dia normal de trabalho. 

ser prolongado ou antecipado, nomeadamente nos 
horários de turnos, cujo efeito do presente pré-aviso 
de greve se prolongará

termina no dia seguinte, ou se antecipará para o início 
do turno que começa no dia anterior.

  Efectivação do descanso compensatório e das 
percentagens de acréscimo remuneratório do 
trabalho prestado em dia feriado que, por escala, 
seja considerado dia normal de trabalho;
  Pela negociação da Contratação Colectiva e 
respeito pelos direitos individuais e colectivos dos 
trabalhadores;
  Contra o desemprego e pelo emprego de qualidade 
e com direitos.

A segurança e manutenção de equipamentos e 
instalações, durante o período de greve, a que se 
refere o n.º 3 do art.º 537.º do C.T., serão assegurados 
pelos trabalhadores nos mesmos moldes em que o 
são nos períodos de interrupção de funcionamento 
ou de encerramento e que sempre se têm revelado 

Nos sectores a que se referem os números 1 e 2 do 
art.º 537.º do C.T., os trabalhadores assegurarão ainda 
a prestação dos serviços mínimos indispensáveis 
à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, 
nos termos em que sempre foram assegurados e se 

serviços que, em função de circunstâncias concretas 
e imprevisíveis, venham a mostrar-se necessários à 
satisfação dessas necessidades.
A representação dos trabalhadores em greve é 
delegada, aos diversos níveis, nos sindicatos e 
suas formas de representação descentralizada, 
nas comissões intersindicais e sindicais, delegados 
sindicais e piquetes de greve.
Lisboa, 17de Dezembro de 2019

O Secretariado

 «MESTRE BAIO» 
Não há problema sem solução!

Grande cientista, espiritualista e curandeiro com mais de 20 anos de 
experiência no seu trabalho, conhecido por toda a Europa e África. Dotado 
de poderes como magia branca e negra, ajuda a resolver problemas quanto 
mais difíceis ou graves são, com rapidez, tais como: espirituais, falta de 
força, amor, insucesso, negócios, mau olhado, inveja e maus vícios. Arranja 
e mantém emprego, aproxima e afasta pessoas amadas com rapidez total. 
Lê a sorte, faz saber o passado, presente e futuro, com honestidade.

Consultas à distância, 2.ª a sábado das 08:30 às 21h.
Rua Morais Soares, 160 - 3.º Dt.º - 1900 Lisboa (Praça do Chile)

966 472 453 - 218 407 439

PROFESSOR MUNIRO
224 055 391 - 967 155 975 - 917 760 115

Ajuda pessoas a resolver problemas graves. 
Pagamento só depois do resultado. Consulta pessoalmente, 

por carta ou telefone no país ou estrangeiro.
Av. Visconde Barreiros, 90 - Hab. 91 - 4470-151 Maia

224 088 983

PROFESSOR MUNIRO
224 055 391 - 967 155 975 - 917 760 115

Ajuda pessoas a resolver problemas graves. 
Pagamento só depois do resultado. Consulta pessoalmente, 

por carta ou telefone no país ou estrangeiro.
Av. Visconde Barreiros, 90 - Hab. 91 - 4470-151 Maia

224 088 983

PROF. DIAKHABY
917 165 553
962 869 038
Grande Espiritualista

em magia nedra e ajuda
a resolver com rapidez

o seu caso. Amor,
negócios, família,  

mau-olhado, aproximação  
ou afstamento total.
Consulta à distância  

ou pessoalmente.
Setúbal

PROF MALAM - QUELUZ
Pagamento depois do Resultado

Vidente Medium Curandeiro, grande 
espiritualista em problemas de amor, 
negócios, aproximar, afastar, aconselha-
mento para problemas de mau olhado, 
não há problema sem solução !
96 854 97 01 \ 91 632 77 12

PROF SOARÉ
QUELUZ MONTE BRÃO

Ajudou milhares de pessoas a 

afastar. Consulta pessoalmente ou 

92 020 91 72 / 91 194 24 73 / 21 015 93 49 

MESTRE ALAJE
VIDENTE MEDIUM CURANDEIRO
Pagamento depois do resultado 
Não há problema sem solução; grande 
espiritualista especialista nos problemas 
de amor, negócios, financeiros, maus 
olhados e problemas espirituais

RIO DE MOURO
96 779 38 93 / 91 457 71 58   

EDITAL NUD/458242/2019/CMP 
Rui de carvalho de Araújo Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, faz saber, para efeitos do 
disposto no art.º 56.º (Publicidade das Deliberações) da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a deliberação 
tomada na reunião extraordinária da Assembleia Municipal, de 2 de dezembro de 2019. 
-  Voto de pesar pelo falecimento de José Mário Branco apresentado pelo Grupo Municipal do Partido 

Socialista. Aprovado. 
-  Eleição do candidato a novo membro da Comissão Executiva Metropolitana do Porto. Em votação, 

por escrutínio secreto (com a participação dos membros eleitos da Assembleia Municipal), 
para a eleição de Carlota Ferreira Brás César Teixeira como membro da Comissão Executiva 
Metropolitana obteve 24 votos a favor, 5 votos contra e 10 votos em branco. 

-  Deliberação sobre Aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências - 
Autoridade de Transportes, entre a Área Metropolitana do Porto e o Município do Porto e respetivo 
compromisso plurianual. Aprovada. 

-  Deliberação sobre a Aprovação do “critério de repartição” da dívida orçamental da Área Metropolitana do 
Porto pelos municípios associados. Aprovada. 

-  Deliberação sobre o Aditamento ao Contrato de Concessão de Serviço Público de Transportes 
Rodoviários de Passageiros explorado pela STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. 
Aprovada. 

-  Deliberação sobre Construção, exploração e manutenção, em regime de concessão de serviço público, 
do Parque de Estacionamento do Aviz e exploração e manutenção, em regime de concessão de serviço 
público, do parque de estacionamento de D. João I - Decisão a contratar. Aprovada. 

- Deliberação sobre a Aprovação de compromissos plurianuais da Domus Social, E.M. Aprovada. 
-  Deliberação sobre a Aprovação de compromissos plurianuais da Domus social, E. M. - Intervenções 

diversas. Aprovada. 
-  Deliberação sobre a Aprovação do contrato-programa entre o Município do Porto e a Porto Vivo, SRU - 

Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, E.M.,S.A. Aprovada. 
-  Deliberação sobre a Aprovação de compromissos plurianuais da Porto Vivo, SRU - Sociedade de 

Reabilitação Urbana do Porto, E.M.,S.A. Aprovada. 

Eu, Adolfo Sousa, Diretor Municipal da Presidência, o subscrevi. 
Porto, Paços do Concelho, 9 de dezembro de 2019. 

O Presidente da Câmara Municipal - Rui Moreira 
(CM 18/12/2019)
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Por telefone:
210 494 998
(dias úteis, das 09h às 18h)

Por telefone: 210 494 998


