
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  114422//DDAARRHH//22001188  
  

 
 

PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  
  
  

 

  --------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo,,  nnooss  tteerrmmooss  ee  ppaarraa  eeffeeiittooss  pprreevviissttooss  nnoo  aarrttºº..  5566ºº  ddoo  RReeggiimmee  

JJuurrííddiiccoo  ddaass  AAuuttaarrqquuiiaass  LLooccaaiiss,,  aapprroovvaaddoo  ppeellaa  LLeeii  nnºº..  7755//22001133,,  ddee  1122//0099,,  oo  tteeoorr  

ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppoorr  eessttaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  nnaa  ssuuaa  rreeuunniiããoo  oorrddiinnáárriiaa  

ddee  1188  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001188..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1177,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

qquuaallqquueerr  iinntteerreessssaaddoo..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0022  ddee  jjuullhhoo  ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 

I. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 
 
1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Alienação do lote nº. 13 da ZAE, a favor da 
empresa SOMACOORDENADAS – Construções, 
Ldª., contribuinte fiscal nº. 510 359 590, com sede 
na Rua Domingos Sequeira, nº. 224/c esc C7, 
concelho do Porto, concelho de Cedofeita, 
Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitoria, pelo 
valor de 117.163,70€. 

Aprovar Unanimidade 

Alteração do Mapa de pessoal de 2018.  
 

Aprovar Unanimidade 

 
 

2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria referente ao dia quinze de 
junho do ano em curso, que totaliza um saldo de 
dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil 
seiscentos e vinte e seis euros e sessenta e dois 
cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Prestação de Contas Consolidadas - Ano de 
2017, com parecer do Revisor Oficial de Contas, 
sobre as Demonstrações Financeiras 
Consolidadas e respetiva Certificação legal das 

Contas Consolidadas. 

Aprovar Unanimidade 

Contração de Empréstimo a longo prazo até 
€1.422.739,00, destinado à Contrapartida 
Nacional de Investimentos, financiado pelo 
NORTE 2020 e POSEUR – Apresentação de 
Propostas, com Informação da Chefe da Divisão 
de Gestão Financeira indicando qual a proposta 
mais favorável - Ratificação do despacho do Sr. 
Presidente de 04/06/2018. 

Aprovar Unanimidade 

Criação de Fundo Maneio- Ano de 2018 - Ação 
Social  (CPCJ). Aprovar Unanimidade 

 
 
 



 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 4209/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 
6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 
isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – José Augusto M. Santos – Macieira - 
(Consumidor n.º 10710).  

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4207/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 
6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 
isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Rosa Pinto Leite Moreira – Sousela - 
(Consumidor n.º 19163). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3392/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); – Manuel 
Oliveira Carvalho – Torno - (Consumidor n.º 
103552). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4203/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4208/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 
6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 
isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Maria das Dores N. Sousa – 
Nevogilde - (Consumidor n.º 22737). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4230/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); – Fausto 
Fernando R. Pacheco – Ordem - (Consumidor n.º 
102779). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4235/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Aprovar Maioria 



 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 
6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 
isenção 50% da tarifa de disponibilidade de água 
e águas residuais por insuficiência económica – 
António Nunes de Sousa – Nevogilde - 
(Consumidor n.º 10014). 
Informação n.º 4320/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 
6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 
isenção 50% da tarifa de disponibilidade de água 
e águas residuais por insuficiência económica – 
Joaquim Ferreira Nunes – Nevogilde - 
(Consumidor n.º 8112). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4442/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); – Mª 
Emilia Silva Sousa – Lustosa - (Consumidor n.º 
101726). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4238/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); – 
António Costa Teixeira – Lustosa - (Consumidor n.º 
101679). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4253/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 
6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 
isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – José Manuel Azevedo Cerqueira – 
Meinedo - (Consumidor n.º 8074). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 431/DOMA/18 – “Substituição do 
relvado sintético estádio de Hóquei em 
Campo.”----------------------------------------------------------- 
- Aprovação do Projeto de Execução;----------------- 
- Aprovação de abertura de concurso público 
com o preço base de € 199.768,03 e prazo de 
execução de 45 dias, bem como a aprovação 
do Júri do procedimento, Caderno de Encargos 
e Programa de Procedimento – Ratificação do 
Despacho 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 448/DOMA/18 – “Substituição do 
relvado sintético estádio de Hóquei em Campo.”  
- Aprovação dos Esclarecimentos e envio a todos 
os concorrentes. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4430/18 – “VilarIntegra – 
Requalificação Integrada da Mata de Vilar: da 
fruição turística à sustentabilidade.” – Aprovação 

Aprovar Maioria 



 

do Projeto de Execução. – Ratificação do 
Despacho. 
 
 

4. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E 
TURISMO 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 4621/2018 – Reajuste de renda em 
regime de arrendamento apoiado de uma 
arrendatária do Empreendimento de Habitação 
Social de Meinedo – Maria Emília Gomes Sousa 

Aprovar Maioria 

 
 

5. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPOR 
TO  
 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
LISTA DOS PREÇOS DAS PUBLICAÇÕES 
MUNICIPAIS, POSTAIS E OUTROS ARTIGOS – 
adicionar à lista o preço a praticar na venda da 
Revista Oppidum n.º 10 (15,00€) e o livro Sombras, 
memórias evocação na primeira pessoa do meu 
tio Álvaro Feijó (10,00€). 

Aprovar Unanimidade 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DA REDE PÚBLICA 
2018/2019. Proposta para que este Órgão 
Executivo delibere remeter à aprovação da 
Assembleia Municipal a autorização para a 
assunção de compromissos plurianuais para 
concretizar o contrato de execução do “Projeto 
de Natação”. 

Aprovar Unanimidade 

 


