
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  3399//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  1199  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001188..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  0099,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0011  ddee  mmaarrççoo    22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
2 . DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria referente ao dia dezasseis de 

fevereiro do ano em curso, que totaliza um saldo 
de dois milhões quatrocentos e quarenta e cinco 
mil trinta e um euros e setenta e oito cêntimos. 
 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Fornecimento contínuo de Gasóleo Rodoviário 
Aditivado a Granel para o Ano de 2018 – 
Aprovação da minuta do contrato. 

Aprovar Unanimidade 

 

 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 536/18 – 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 
insuficiência económica – Nuno Abílio de Moura 
– Consumidor 6600.-------------------------------------------- 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 6932/17 – Renovação do Pedido - 
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 não atribuição de 
isenção total da tarifa de disponibilidade de 
água, águas residuais por insuficiência 
económica – António Jorge da Silva Moreira 
Meireles – Consumidor 14329. 

 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 740/18 – 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 de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 

Aprovar Maioria 



 

insuficiência económica – Maria José Martins 
Pereira – Consumidor 19909. 
 
Informação n.º 953/18 – 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 Silva 
Teixeira Pinto – Consumidor 13091. 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1019/18 – 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 – António Joaquim 
Martins Nunes – Consumidor 13932. 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 626/18 – 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 – Maria Antónia Nunes 
Ferreira – Consumidor 16634. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 192/18 – 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 de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Maria Augusta Silva 
Ferreira – Consumidor 17848.- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 533/18 – Renovação do Pedido - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos – ERSAR – Manuel Paulo Silva Pinto – 
Consumidor 4432. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 144/18 – Pedido Novo - Aprovar Maioria 



 

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 – Marlene Patrícia Torres 

Osório – Consumidor 3812 

Informação n.º 173/18 – Renovação do Pedido - 
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 – António Manuel 
Pereira Silva Borges – Consumidor 11945. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 189/18 – 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 – Luís Alberto Pinto 
Teixeira – Consumidor 9871. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 207/18 – 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 – Anaíde Silva Ferreira 
Cardoso – Consumidor 20896. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 360/18 – Renovação do Pedido - 
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 50% da tarifa de 

disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Palmira Conceição 
Moreira Ribeiro – Consumidor 20759. 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 528/18 – Renovação do Pedido - 
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 Celeste Pereira 
Sousa Freire – Consumidor 20681. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 761/18 – 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 – António Luís Ferreira 
Correia – Consumidor 8125.- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 563/18 – Pedido Novo - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 

se enquadrar nos artigos 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 Emilia Vieira da 
Costa – Consumidor 22100. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 555/18 – 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 – Maria Eduarda Dias 
Barbosa – Consumidor 18265. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 552/18 – 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”----------------

Aprovar Maioria 

Informação n.º 93/DOMA/18 – “Beneficiação de 
pavimentos e construção de passeios em 
Nevogilde e Casais” – Cedência Gratuita de 

Terreno – Aprovação da minuta do Protocolo de 

Aprovar Unanimidade 



 

Cedência Gratuita a celebrar entre o Município 
de Lousada e Anselmo Barbosa Marques Leal e 
Teresa Gomes Lopes, bem como as respetivas 

contrapartidas. 

Informação n.º 124/DOMA/2018 – “Alargamento 
e construção de passeios na EM 564-2, Vilar do 
Torno e Alentém” – Cedência Gratuita de Tereno 
– Aprovação da minuta do Protocolo de 

Cedência Gratuita a celebrar entre o Município 
de Lousada e Maria Joaquina Lopes de Oliveira 
Gomes, na qualidade de cabeça de casal da 
herança indivisa de Fernando Gomes, bem 
como as respetivas contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 820/2018 – Revisão do valor de 
renda em regime de arrendamento apoiado de 

uma arrendatária do Empreendimento de 
Habitação Social de Meinedo – Elsa Maria 
Gomes Costa. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Atribuição de um subsídio destinado a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução do seu 
plano de atividades, no valor de 28.500,00€, 
pagos tem tranches mensais iguais de 2.850,00€. 
 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio, no valor de 8.500,00€ 

destinado a apoiar a realização do Folia’18 – 
Festival Internacional de Artes e Espetáculo de 
Lousada e o 11º. Foliazinho. 
 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição do subsídio indicado às associações 
elencadas destinado a apoiar as necessidade 

decorrentes da execução dos seus planos anuais 
de atividades, assim:  

Aprovar Unanimidade 



 

- Teatro Experimental Magnetense – 1.000,00€; 
- Albano Moreira da Costa – 1.000,00€; 
- Associação Cultural, Grupo de Teatro Vidas em 

Cena – 1.000,00€; e  
- Grupo de Teatro Letras 100 Cessar – 1.000,00€ --- 
Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ a 
cada uma das seguintes companhias:Teatro 
Experimental Magnetense, Albano Moreira da 

Costa, Associação Cultural, Grupo de Teatro 
Vidas em Cena” e Grupo de Teatro Letras 100 

Cesar”, destinado a apoiar nas despesas com a 
participação no BIOFEST.- 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 


