
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  225533//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  2299  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  22001188..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0088  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 

I. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Atribuição de voto de louvor à aluna Ana Sofia 
Ribeiro Valente, pela conquista da medalha de 
prata na final nacional das XXXVI Olimpíadas 
Portugueses de Matemática. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição do estatuto de Projeto de Interesse 
Municipal à empresa “Grupo Carpiairães. Ldª.”---- 
Sob proposta do sr. Presidente da Câmara, tendo 
subjacente a informação técnica apresentada, 
deliberou o órgão Executivo por unanimidade 
aprovar a atribuição do Estatuto de Projeto de 
Interesse Municipal no âmbito do regulamento 
de Projectos de Interesse Municipal – PIM. 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da Proposta do Mapa de Pessoal 
para 2019. Aprovar Maioria 

 
3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Resumo diário de Tesouraria. 
A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário de tesouraria referente ao dia vinte e seis 
de outubro que totaliza um saldo de três milhões 
duzentos e trinta e três mil trezentos e vinte e 
cinco euros e seis cêntimos.  

Tomar conhecimento Unanimidade 

Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos para o ano de 2019, com Relatório 
de apresentação do Orçamento e normas de 
Execução Orçamental/2019. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para abertura de procedimento para 
acompanhamento arqueológico para o projeto 
de Construção da Igreja Paroquial de Santa 
Maria Maior de Meinedo. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para Concurso Público, destinado ao Aprovar Unanimidade 



 

fornecimento contínuo de bens alimentares de 
fruta, legumes e regime de fruta escolar para os 
estabelecimentos de educação e ensino para o 
ano de 2019. 

Proposta para Concurso Público, destinado ao 
fornecimento contínuo de bens alimentares de 
mercearia e peixe congelado, para 
estabelecimentos de educação e ensino para o 
ano de 2019. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 26682/18 – 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 – Maria Madalena 
Meneses – Boim - (Consumidor n.º 20112). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 26487/18 – 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 50% da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Cândida Teixeira 
Borges – Boim - (Consumidor n.º 14425). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 26648/18 – 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 – Joao Pinto – Cristelos - (Consumidor 
n.º 59). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 26666/18 – 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 

Aprovar Maioria 



 

água e águas residuais por insuficiência 
económica – Mª Luísa M. Sousa – Cristelos - 
(Consumidor n.º 29). 
Informação n.º 26773/18 – 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 – Mª Gloria Mendes 
Pinto – Torno - (Consumidor n.º 104250) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 26491/18 – 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 – Fernanda Maria Serafim – Sousela - 
(Consumidor n.º 18271). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 26644/18 – 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 – Miguel Ribeiro Sousa – 
Torno - (Consumidor n.º20852) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 26643/18 – 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 Pinto – Meinedo - (Consumidor 
n.º 18819). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 27149/18 – 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 – Manuel Pereira Araújo 
– Lustosa - (Consumidor n.º 101724). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 25780/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 

Aprovar Maioria 



 

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 Emilia Valente – 
Lodares - (Consumidor n.º 17429). 
Informação n.º 27283/18 – 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 – Mª Emilia Sousa 
Pacheco – Meinedo - (Consumidor n.º 11947).- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 27479/18 – 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 – Joaquim Augusto N. Oliveira – Boim 
- (Consumidor n.º 2905). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 27423/18 – 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 – Mª Emilia Q. Batista – Aveleda - 
(Consumidor n.º 5231).- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 27377/18 – 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 – Mª Joaquina F. 
Barbosa – Nevogilde - (Consumidor n.º 22735). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 27456/18 – 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 – Mª Antónia Meneses – 
Boim - (Consumidor n.º 105199). 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 27361/18 – 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 
Antónia B. Mota – Lodares – (Consumidor n.º 
101320) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 27390/18 – 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 – Francisco Nunes Sousa – Nevogilde 
- (Consumidor n.º 2230).-------------------------------------- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 27462/18 – 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) – Domingos Casimiro Guedes – Torno – 
(Consumidor n.º 103653). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 27748/18 – 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 – Cátia Carina Cunha – Vilar do 
Torno e Alentém - (Consumidor n.º 14252).- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 27716/18 – 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 – António Manuel Alves 
– Cristelos - (Consumidor n.º 5275) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 27762/18 – 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 – Ana Luísa Leite – Stº 
Estevão - (Consumidor n.º 21462) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 27527/18 – 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 

Aprovar Maioria 



 

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 – António Manuel Ferreira – Meinedo 
- (Consumidor n.º 17099). 
Informação n.º 588/DOMA/18 – “Beneficiação da 
EM 561 desde a EN 207 (Ordem) à EN 106 
(Sousela)” - Aprovação da prorrogação do prazo 
de execução da empreitada por um prazo de 60 
dias, com carater gracioso, bem como respetivo 
plano de trabalhos e cronograma financeiro. 
– Ratificação do Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 27176/18 – “Obras de 
Requalificação e de Eficiência Energética do 
Edifício da Biblioteca” - Aprovação do projeto de 
eficiência energética no valor de € 76.296,87 + 
IVA; 
- Aprovação de abertura de concurso público 
para a execução da empreitada, cujo preço 
base é de € 234.014,57 + IVA;  
- Aprovação do Júri do procedimento; 
- Aprovação do Programa de Procedimento e 
Caderno de Encargos. 
– Ratificação do Despacho 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 599/DOMA/18 – “Beneficiação de 
Parques de Jogos – Nevogilde e Romariz” - 
Aprovação da Conta Final da obra e respetiva 
notificação ao empreiteiro 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 27938/18 – “Obras de 
Requalificação e de Eficiência Energética do 
Auditório Municipal” - Aprovação do projeto de 
execução das obras de requalificação e de 
eficiência energética. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 27718/18 – Cedência gratuita de 
terreno para a obra de “Beneficiação do CM 
1150 desde a EN 207-2 ao Largo da Feira” - 
Aprovação da minuta do Protocolo de Acordo 
de cedência de terreno a celebrar entre o 
Município de Lousada, Fernando José Fernandes 
Moreira e esposa Maria Manuela Henriques 
Cavaco Moreira e Guiomar Maria Fernandes 
Moreira Ferreira e esposo Sérgio Pedrosa de 
Magalhães, bem como as respetivas respetivas 
contrapartidas 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 27262/18 – “Autorização de 
Constituição de Servidão Administrativa de 
Aqueduto Público Subterrâneo – Conclusão das 
Redes de Drenagem de Águas Residuais na 
Bacia do Mezio” - Aprovação da Autorização de 
Constituição de Servidão Administrativa de 
Aqueduto Público Subterrâneo a celebrar entre o 
Município de Lousada e Joaquim Fernando 
Nunes Teixeira e esposa Maria Emília da Silva 
Moreira de Meireles, bem como as respetivas 
contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 624/DOMA/18 – “Regeneração 
Urbana do Espaço Público Envolvente à Rua do 

Aprovar Unanimidade 



 

Picoto” – Negociação de terreno para a 
construção do arruamento de ligação da Praça 
das Pocinhas à EN 207 e construção de rotunda 
junto à sede do Sporting - Aprovação da minuta 
do Protocolo de Acordo a celebrar entre o 
Município de Lousada, Manuel Teixeira Varejão e 
esposa Maria José Alves Moreira e Carlos Alberto 
Oliveira dos Santos e esposa Maria Raquel Alves 
Moreira, bem como as respetivas contrapartidas 
Informação n.º 625/DOMA/18 – “Regeneração 
Urbana do Espaço Público Envolvente à Rua do 
Picoto” – Negociação de terreno para a 
construção do arruamento de ligação da Praça 
das Pocinhas à EN 207 - Aprovação da minuta 
do Protocolo de Acordo a celebrar entre o 
Município de Lousada e José Carlos Neto 
Mendes Carvalho e esposa Maria Ermelinda 
Gomes da Costa e Silva, bem como as respetivas 
contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 626/DOMA/18 – “Negociação de 
terreno para a construção de passeios na EN 207 
entre o Km 24,100 ao Km 24,400.” - Aprovação da 
minuta do Protocolo de Acordo a celebrar entre 
o Município de Lousada e Bessa Machado, Lda, 
representada legalmente por José Carlos de 
Bessa Machado, bem como as respetivas 
contrapartidas 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 

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

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 27740/18 – Proposta de minuta de 
contrato de comodato a celebrar entre a 
Câmara Municipal e a USALOU – Universidade 
Sénior do Autodidata de Lousada 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 27594/18 - Reajuste do valor de 
renda em regime de arrendamento apoiado de 
uma arrendatária do Empreendimento de 
Habitação Social de Lustosa – Carla Elisabete 
Cunha Silva Gonçalves. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 27624/18 - Reajuste do valor de 
renda em regime de arrendamento apoiado de 
um arrendatário do Empreendimento de 
Habitação Social de Meinedo – Alfredo 
Monteiro.- 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 27654/18 - Reajuste do valor de 
renda em regime de arrendamento apoiado de 
um arrendatário do Empreendimento de 

Aprovar Unanimidade 



 

Habitação Social de Cernadelo – Dinis Monteiro 
Maia. 

Informação nº. 27677/18 - Reajuste do valor de 
renda em regime de arrendamento apoiado de 
uma arrendatária do Empreendimento de 
Habitação Social de Lustosa – Maria Eduarda 
Moreira Ferreira. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 27770/18 – Proposta de 
levantamento da suspensão do processo de 
ação de despejo administrativo e pagamento 
da dívida de rendas em regime de 
arrendamento apoiado de uma arrendatária do 
Empreendimento de Habitação Social de 
Meinedo – Maria Armanda Pereira Cunha. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 27292/18 – Proposta de atribuição 
de subsídio aos grupos de dança/associações 
juvenis, no valor total de 1845 € (mil e oitocentos 
e quarenta e cinco euros). 

Aprovar Unanimidade 

 
6. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO E 

DESPORTO 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 18/19 – Proposta para a 
isenção do pagamento da refeição escolar e 
atribuição de subsídio A para aquisição de 
material escolar ao aluno José Miguel Magalhães 
Ribeiro (E.B.1 Boavista – Silvares) para o ano letivo 
de 2018/2019, bem como que seja indeferido o 
pedido formulado pelo encarregado de 
educação do aluno Rodrigo Moreira Marques 
(E.B.1 Pias) que solicitou a isenção do 
pagamento da componente de refeição 
escolar, ano letivo 2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

BOLSAS DE ESTUDO 18/19 – Proposta para que se 
defina o período de 5 a 16 de novembro de 2018 
para a entrega das candidaturas à atribuição de 
bolsas de estudo 2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

Isenção do pagamento do transporte escolar 
dos alunos Andreia Patrícia Teixeira Pinto, Ângela 
Daniela Teixeira Pinto e Fábio José Cunha Faria, 
com efeitos a partir do mês de novembro, 
inclusive, até final do presente ano letivo. 

Aprovar  Unanimidade 

Transferência de verba a efetuar para os meses 
de outubro a dezembro de 2018 e janeiro a junho 
2019 à União de Freguesias de Cristelos, Boim e 
Ordem, destinada a minimizar as despesas do 
transporte dos alunos oriundos da UAEM do 

Aprovar Unanimidade 



 

Agrupamento de Escolas de Lousada para a 
Casa da Boavista, Piscinas Municipais e Centro 
Hípico 

Ratificação do despacho do Sr. Presidente de 
08/10/2018 que aprova a alteração do horário 
de funcionamento para o público e horários dos 
respetivos funcionários da Biblioteca Municipal. 

Aprovar Unanimidade 

Isenção do passe escolar da aluna Cristiana 
Fernanda Pinto Sousa, a partir do mês de 
outubro, inclusive, até final do presente ano 
letivo. 

Aprovar Unanimidade 

Isenção do pagamento da refeição escolar e 
atribuição de subsídio A para a aquisição de 
material escolar aos alunos João Paulo Castro 
Pinto, Martim Leal de Magalhães, Cristiano André 
Moreira Brochado, Raphael Henrique Colossal 
Magalhães e Luís António Nuns Sampaio, bem 
como a isenção do pagamento da refeição 
escolar aos alunos Maria Rita Nunes Sampaio e 
Inês Sofia Lopes Ferreira. 

Aprovar Unanimidade 

Isenção do pagamento da refeição escolar e 
atribuição de subsídio A para a aquisição de 
material escolar aos alunos Cristiano António 
Costa Ribeiro, Nyara Kianna Lopes Dias, Rodrigo 
Filipe Ferreira Sampaio e Ana Sofia Pinto Martins. 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE LOUSADA OESTE – Atribuição de um 
subsídio no valor de 1.000,00€ destinado a apoiar 
nas despesas advenientes com a participação 
de alunos numa colónia de férias no Verão de 
2018. 

Aprovar Unanimidade 

LAC BASQUETEBOL – Atribuição de um subsídio no 
valor de 8.000,00€ destinado a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução do seu 
plano anual de atividades 2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

 


