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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  1199  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001166..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  7733,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2277  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001166..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Plano  Anual de Feiras para o  Ano de 2017 Aprovar  Unanimidade 
Associação de Municípios do Vale do sousa- 
Candidatura NORTE-08-0569-FEDER-000078- Rota 
do Românico: Património, Cultura e Turismo – 
Transferência do valor de 16.064,88€ 

Aprovar  Unanimidade 

Confirmação de benefícios fiscais municipais 
atribuídos entre 2014 e 2015 – Aprovação da 
despesa fiscal para concessão de benefícios 
fiscais municipais até dezembro de 2016 - art.º 
196º da LOE 2016 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
3.1. Proc. n.º 496/16 (RSP) – Pedido de certidão 
(cancelamento da constituição do direito de 
superfície), em nome de Bessa Coelho – 
Sociedade de Construções, S.A., sito em Várzea, 
na freguesia da União das freguesias de Silvares, 
Pias, Nogueira e Alvarenga (Despacho proferido 
pelo Sr. Presidente da Câmara em 13/12/2016) 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 9271/16 – Pedido Novo - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, ERSAR); “Isenção da tarifa de 
disponibilidade de água” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 
isenção total da tarifa de disponibilidade de 
água por insuficiência económica – Fernando 
Morais Marinho – Caíde de Rei (Consumidor n.º 
18799) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 315/SCGC/16 – Aprovação do 
Tarifário do Serviço de Abastecimento de Água e 
do tarifário do Serviço de Drenagem e 
Tratamento de Águas Residuais - 2017 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 316/SCGC/16 – Proposta de 
Aprovação do Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos – 2017 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 827/DOMA/16 – “Beneficiação do 
C.M. 1150 desde a E.N. 207-2 ao Largo da Feira” – 
Aprovação do Relatório Final e adjudicação da 
empreitada à empresa “Edilages, S.A.”, pelo 

Aprovar Unanimidade 



 

valor de 354.763,20 €, acrescidos do respetivo IVA 
Informação n.º 839/DOMA/16 – “Beneficiação da 
Rua de Santana em Boim até à E.N. 320 em 
Meinedo – Aprovação do Projeto de Execução 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 840/DOMA/16 – “Beneficiação da 
E.M. desde a Rua da Igreja (Cernadelo) à E.M. 
564-2 (Macieira). – Aprovação do Projeto de 
Execução 

Aprovar Unanimidade 

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

TURISMO 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proposta para a atribuição de prémios, referente 
ao Concurso de Estampa “Modelos e 
Andamento” e Gincana para Cavalos e Póneis, 
no âmbito da realização da XXII Feira do Cavalo 
de Lousada  

Aprovar Unanimidade 

Proposta para a atribuição de um subsídio n valor 
de 22.500,00€ à Associação de Cultura Musical 
de Lousada, para colmatar despesas 
decorrentes da organização do Festival da 
Juventude de Lousada 2016 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Agrupamento de Escolas Lousada Oeste – 
Atribuição de um subsídio no valor de €500,00 
destinado à Biblioteca da Escola Básica de 
Figueiras 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de alteração da deliberação de 
Câmara de 10/11/2016 no que concerne ao 
número de bolsas de estudo no valor de €450,00 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação de Lista Definitiva de Atribuição de 
Bolsas de Estudo Aprovar Unanimidade 

Bolsas de Estudo 2016/2017 – Definição da data 
de entrega das candidaturas à atribuição de 
bolsas de estudo 

Aprovar Unanimidade 

Plano Estratégico Educativo Municipal – 
Submeter à aprovação da Assembleia Municipal Aprovar 

Maioria 
Abstiveram-se 
os senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 
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