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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  0033  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001177..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  7744,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1111  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001177..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

1. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 9061/16 – 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); “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 Fernando 
Pacheco Pedrosa – Macieira (Consumidor n.º 
20113) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 9046/16 – 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); “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 – Abílio Couto Ferreira – 
Macieira (Consumidor n.º 15015) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 9063/16 – 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); “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 José Rodrigues 
Pacheco – Cristelos (Consumidor n.º 21046) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 9044/16 – Renovação - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar no artigo n.º 22 do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, ERSAR); “Isenção das tarifas 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 Meireles 
Neto – Cristelos (consumidor n.º 13678) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 9186/16 – 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); “Isenção das tarifas 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 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

insuficiência económica – Maria Emília Teixeira – 
Aveleda (consumidor n.º 20688) 
Informação n.º 9196/16 – 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); “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 – António 
Sérgio Moura Barbosa – Meinedo (consumidor n.º 
5526) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 314/SCGC/16 – Aprovação da 
minuta do contrato de prestação de serviços de 
recolha de águas industriais a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Lousada e a empresa 
“Lacapaint – Estamparia, Lda” 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 862/DOMA/16 – “Aquisição de 
luminárias LED’s – Concurso Público 
Internacional” – Aprovação da Relação de 
Aceitação n.º 1, no valor de 401.105,60 € + IVA – 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Transportes Escolares, ano letivo 2016/2017 – 
Ratificação do despacho do Sr. Presidente da 
Câmara de 27/12/2016 que determina que se 
proceda à revisão da tabela de preços para os 
transportes camarários 

Aprovar Unanimidade 
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