EDITAL nº. 11/DARH/2018
Publicidade das deliberações tomadas pela Câmara Municipal

-------Pedro Daniel Machado Gomes,, licenciado em Direito, Presidente da
Câmara Municipal de Lousada: ------------------------------------------------------------------------------Torna público, nos termos e para efeitos previstos no artº. 56º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12/09, o teor
das deliberações tomadas por esta Câmara Municipal na sua reunião ordinária
de 02 de janeiro de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------Mais faz saber que a respetiva ata, com o nº. 06, encontra-se afixada no
átrio do Edifício dos Serviços Municipais onde poderá ser consultada por
qualquer interessado. ---------------------------------------------------------------------------------------

Lousada e Paços do Município, 11 de janeiro de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

Pedro Daniel Machado Gomes, Dr.

1. Órgão Autárquicos
Assunto
ADER-SOUSA – Associação de Desenvolvimento
Rural das Terras do Sousa – Retificação da
proposta.

Deliberação tomada
Aprovar

Resultado
da votação
Unanimidade

2. DIVISÃO DE GESTÂO FINANCEIRA
Assunto
A Câmara tomou conhecimento do resumo
diário da tesouraria referente ao dia vinte e nove
de dezembro do ano em curso, que totaliza um
saldo de três milhões cento e setenta e seis mil
cento e noventa e seis euros e setenta e um
cêntimos.

Deliberação tomada

Tomar conhecimento

Resultado
da votação
Unanimidade

3. DEPARTAMENTO DE OBARS MUNICIPAIS E AMBIENTE
Assunto
Informação n.º 6405/17 – Pedido Novo Aprovação da atribuição do tarifário social por
se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos
Urbanos, ERSAR); – Ana Conceição Queirós
Sampaio – Caíde Rei - (Consumidor n.º 7884).
Informação n.º 7114/17 – Pedido Novo - não
atribuição do tarifário social por não se
enquadrar no artigo 22.º do Regulamento
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos
Urbanos, ERSAR); - Aprovação da proposta para
deferimento do pedido de isenção total da tarifa
de disponibilidade de água e águas residuais por
insuficiência económica – José Maria Silva –
Nogueira - (Consumidor n.º 19274.
Informação n.º 1050/DOMA/17 – Cedência
gratuita de terreno para a obra “Beneficiação
da E.M. desde a Rua da Igreja (Cernadelo) à
E.M. 564-2 (Macieira)” – Revogação da
deliberação aprovada em Reunião da Exma.
Câmara de 27/11/2017 e aprovação do
Protocolo de Cedência Gratuita a celebrar entre
o Município de Lousada e Joaquim Carvalho
Macedo,
bem
como
as
respetivas
contrapartidas.
Informação n.º 1063/DOMA/17 – “Beneficiação
da Rua de Santana em Boim até à E.N. 320 em
Meinedo.” – Aprovação da suspensão dos
trabalhos até finais de Março de 2018.

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Maioria

Aprovar

Maioria

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

Informação n.º 1068/DOMA/17 – “Beneficiação
da E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106
(Sousela).” - Aprovação da prorrogação do
prazo da obra, com caráter gracioso, por um
período de 60 dias, bem como plano de
trabalhos e cronograma financeiro. – Ratificação
do despacho.
Informação n.º 1069/DOMA/17 – “Beneficiação
do C.M. 1150 desde a E.N. 207-2 ao Largo da
Feira.” – Aprovação da suspensão dos trabalhos
até finais de Março de 2018.

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

4. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO
Assunto
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2017/2018 – Isenção da
componente de refeição escolar, para o ano
letivo de 2017/2018, dos alunos Joana Matilde
Pacheco Sampaio e Nélson Ricardo Pacheco
Carneiro
TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018 - Ratificação
do despacho do Sr. Presidente da Câmara de
15/12/2017 para a revisão da tabela de preços
dos transportes camarários para o ano de 2018.
DESFILE DE CARNAVAL 2018 – Aprovação da
organização e programa de animação do
“Desfile de Carnaval Escolar 2018” e “Desfile de
Carnaval 2018” que decorrerá nos dias 09 e 13
de fevereiro.
Execução do “Projeto Natação – Atividades
Física e Desportiva, integrada nas Atividades de
Enriquecimento Curricular dos alunos do 1.º ciclo
do ensino básico” para o período de janeiro a
junho de 2018.

Deliberação tomada

Resultado
da votação

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Maioria

Aprovar

Unanimidade

Aprovar

Unanimidade

