
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  2200//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  1155  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001188..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  0077,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2266  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Consolidação da mobilidade intercarreiras das 
trabalhadoras a seguir identificadas: 
 - Carla Isabel Fernandes Ribeiro da Silva 
 - Fernanda Maria Aveli de Sousa 
  - Luísa Maria Mota Lopes 
 

Aprovar Unanimidade 

Consolidação da mobilidade intercarreiras da 
trabalhadora a seguir identificada:----------------- 
-  Lina Rosa da Silva Ferreira 

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 doze de 
janeiro do ano em curso, que totaliza um saldo 
de três milhões nove mil quinhentos e oitenta e 
sete euros e sessenta e sete cêntimos. 

 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 

 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBARS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 7998/17 – Pedido Novo – 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 

se enquadrar no art.o 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, águas residuais por 
insuficiência económica – Ana Cristina da Cunha 
Ferreira – Consumidor 13874. 

 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 7648/17 – Pedido Novo - 

Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar nos art.o 22.º e 23.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, águas residuais por 

Aprovar Maioria 



 

insuficiência económica – Luís Jorge de Moura 
Mendonça – Consumidor 8141. 

 
Informação n.º 76/18 – Pedido Novo – 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no art.o 22.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos - ERSAR); - Maria Otília Coelho 
Magalhães – Utente 103315. 

 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 49/18 – Renovação do Pedido – 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar nos artigos 22.º e 23.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 – Rodolfo Hernâni 

Tavares Tomás – Consumidor 168. 

 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 7064/17 – Pedido Novo - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar nos artigos 22.º e 23.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 – Joaquim António Pinto 

Pacheco – Consumidor 588. 

 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 7764/17 – Renovação do Pedido - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar nos artigos 22.º e 23.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 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Ana dos Anjos 

Magalhães Teixeira – Consumidor 17830. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 7823/17 – Renovação do Pedido - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar nos artigos 22.º e 23.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 Emilia Sousa 
Pacheco – Consumidor 11947. 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 7650/17 – Pedido Novo - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar nos artigos 22.º e 23.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 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 

insuficiência económica – Arnaldo Sampaio 
Pereira – Consumidor 10150. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 34/18 – Pedido Novo - Aprovação 
da atribuição do tarifário social por se enquadrar 
no artigo 23.º do Regulamento Tarifário do 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos – ERSAR – 
Famílias Numerosas; “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 Tavares 
Rodrigues Cardoso – Consumidor 20415. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 30/DOMA/18 – “Acesso à EB1/JI 
de Boavista desde o entroncamento da EM 605 à 

EN 207 – Beneficiação da Rua Fonte de St.º 
António”- Aprovação da Conta Final da 
empreitada. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 198/18 – Aprovação de minuta 
de Protocolo de Colaboração a celebrar entre 

Governo da Região Autónoma do Príncipe; São 

Tomé e Príncipe e o Município de Lousada. 
Aprovar Maioria 

 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Proposta para atribuição de um subsídio ao 
Lousada Académico Club – Patinagem Artística, 
no valor de 300€ (trezentos euros), para colmatar 

despesas tidas com o espetáculo de Natal. 
 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 169/2018 – Proposta de 
pagamento da quota de associado à entidade 
APORFEST – Associação Portuguesa de Festivais 
de Música, no valor de 120€ (cento e vinte 
euros), referente a 2018. 

Aprovar Unanimidade 

 
 



 

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

DESPORTO 
 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

ENCONTRO DE CANTADORES DE JANEIRAS – 

atribuição de um subsídio, no valor de 80,00€, a 
cada grupo participante nos encontros de 
cantadores de Janeiras, promovidos pela 
Câmara Municipal de Lousada. 
 

Aprovar Unanimidade 

LADEC – Atribuição de um subsídio no valor de 

10.000,00€ destinado à execução do seu plano 

de atividades. 
 

Aprovar Unanimidade 

JUVENTUDE MARIANA VICENTINA DA PARÓQUIA 
DE LOUSADA (S. MIGUEL) – Atribuição de um 

subsídio no valor de 1.000,00€ destinado à 
execução do seu plano de atividades. 
 

Aprovar Unanimidade 

JANGADA – COOPERATIVA PROFISSIONAL DE 
TEATRO, CRL – Aprovação da minuta do 
Protocolo de Colaboração a celebrar com este 
Município. 
 

Aprovar Unanimidade 

SEGUNDA EDIÇÃO DO FUNDO AMBIENTAL E DE 
INVESTIGAÇÃO LOUSADA SUSTENTÁVEL – 
Aprovação das normas. 
 

Aprovar Unanimidade 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2017/2018 – Isenção, 
para o ano letivo de 2017/2018, da componente 

de refeição escolar bem como a redução do 
valor do prolongamento de horário para o 
mínimo dos alunos Santiago Ribeiro Ferreira e 
Lucia Ribeiro Ferreira. 
 

Aprovar Unanimidade 

A celebrar entre o Município de Lousada e o 
Moto Clube de Lousada. 
 

Aprovar Unanimidade 

A celebrar entre o Município de Lousada e 
Associação Teatral Letras 100 Cessar 
 

Aprovar Unanimidade 

SOLAR MIMO CENTRO ACOLHIMENTO CRIANÇAS 
RISCO – Atribuição de subsídio no valor de 
200,00€  para a realização da peça de teatro “ID 
a tua marca na NET”. 

 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO DE HÓQUEI DE LOUSADA – 
Atribuição de um subsídio no valor de 12.810,00€ 
destinado a custear as despesas com a 
representação nacional no “Eurohockey Indoor 

Challenge I (Men), a decorrer na República 
Checa. 

Aprovar Unanimidade 

CLUBE AUTOMÓVEL DE LOUSADA – Atribuição de Aprovar Unanimidade 



 

um subsídio no valor de 4 775,19€, destinado a 
custear as obras com a manutenção do circuito. 
 

CLUB MOTARD DE FIGUEIRAS – Atribuição de um 
subsídio no valor de 3.000,00€, destinado à 
execução do seu plano de atividades. 
 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE LOUSADA – Atribuição de um 
subsídio no valor de 54.000,00€, pagos em 12 
tranches mensais de 4.500,00€ para fazer face às 
despesas com as suas atividades regulares. 
 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DOS AGRUPAMENTOS DE 
ESCOLAS – Atribuição de subsídio destinado a 
custear despesas com fotocópias para o 
desenvolvimento das atividades de 

enriquecimento curricular e atividade 
pedagógica normal desenvolvida nas Escolas do 

1.º ciclo da Rede Pública.  
 

Aprovar Unanimidade 

 
 


