
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  115588//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  0022  ddee  jjuullhhoo  ddee  22001188..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1188,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1166  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 da parcela de terreno com a área de 
263,00m2, destinada à ampliação do logradouro 

do prédio urbano propriedade de António 
Manuel Carneiro Nunes casado com Maria 
cândida Coelho da Silva, pelo valor de 4.208,00, 
a pagar em 42 prestações mensais sucessivas. 

Aprovar Unanimidade 

Atividades de Enriquecimento Curricular - 
Abertura um procedimento de seleção para o 
recrutamento até ao limite máximo de 8 
Técnicos, previstos no mapa de pessoal para 
2018, com vista à constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado, na 

modalidade de contrato a termo resolutivo 
certo, a tempo parcial, pelo período de duração 
do ano letivo 2018/2019, para satisfação das 
necessidades do Programa de Atividades de 
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

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 vinte e nove 
de  junho do ano em curso, que totaliza um saldo 
de três milhões duzentos e vinte e nove mil 
novecentos euros e vinte e dois cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 4204/18 – 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 

Aprovar Maioria 



 

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 – Margarida Augusta Nunes Ribeiro – 
Nevogilde - (Consumidor n.º 2088). 
Informação n.º 4669/18 – 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); “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 – Joaquina Teixeira 
Barbosa – Ordem - (Consumidor n.º 7257). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4383/18 – 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 
Rui Pires de Meneses – Boim - (Consumidor n.º 
100273). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4865/18 – 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 
Goreti Costa Mendes – Lustosa - (Consumidor n.º 
104494). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º4776/18 – 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 – 
Vítor Hugo Ferreira Nunes – Nevogilde - 
(Consumidor n.º 7580). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4767/18 – 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); “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 – Ilda Gonçalves – 
Cristelos - (Consumidor n.º 691) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 456/DOMA/18 – “Beneficiação da 
EM desde a Rua da Igreja (Cernadelo) à EM 564-
2 (Macieira).” – Aprovação da alteração ao 
projeto de obra, mais concretamente do 
entroncamento junto ao Largo do Cruzeiro, 

Macieira. 

Aprovar Maioria 

 


