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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  mmaarrççoo  ddee  22001188..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1111,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

qquuaallqquueerr  iinntteerreessssaaddoo..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1 . ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

 
 

2 . DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

2.1. Resumo diário de Tesouraria 
A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria referente ao dia dezasseis de 
março do corrente ano, que totaliza um saldo de 
dois milhões trezentos e cinco mil oitocentos e 

cinquenta e sete euros e quarenta e dois 
cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 1605/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não 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%l da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Daniel António Nunes – 

Lustosa - (Consumidor n.º 15850)  
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1262/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço 
de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); - 
Aprovação da proposta para deferimento do 

pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Maria Emilia Ferras – 
Caíde de Rei - (Consumidor n.º 16126). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1498/18 – 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 Augusto Costa 
– Casais - (Consumidor n.º100719).  
 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 1438/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não 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 – José Manuel Neto – 
Cristelos - (Consumidor n.º 13678). 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1350/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não 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 –– Virgílio Alves de Sousa 
– Macieira - (Consumidor n.º 10837). 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1347/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 

artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço 
de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – 
Fernanda Mª Jesus Neto – Meinedo - (Consumidor 
n.º 102018). 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1278/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não 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 C. 
Pinto – Figueiras - (Consumidor n.º 20389).  
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1264/18 – 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”; “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 do Carmo 
Ribeiro – Caíde de Rei - (Consumidor n.º 19904. 
 

Aprovar Maioria 

 
Informação n.º 1260/18 – Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não se 
Aprovar Maioria 



 

enquadrar no artigo 22.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR); – Agostinho Queirós A. Coelho – 

Figueiras - (Consumidor n.º 104997). 
 

Informação n.º 950/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço 

de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – Maria 
Celeste P. Neto – Lustosa - (Consumidor n.º 
101452).  
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1767/18 – Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não 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”; 

“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 – Agostinho Bragança 
Pereira – Meinedo - (Consumidor n.º 4168) 

 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1675/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não 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 indeferimento do 
pedido de isenção da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais por insuficiência 
económica – Carla Maria M. M. Lago Caetano – 

Nespereira - (Consumidor n.º 19645) 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1757/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não 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 da tarifa de disponibilidade 

de água e águas residuais por insuficiência 
económica – Olinda Moreira Rocha – Cristelos - 
(Consumidor n.º 14970) 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1691/18 – Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não 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 da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais por insuficiência 

Aprovar Maioria 



 

económica – Maria Eduarda Barbosa – Ordem - 
(Consumidor n.º 7237). 
 

Informação n.º 190/DOMA/18 – “Beneficiação de 
pavimentos e construção de passeios em 

Nevogilde e Casais” – Aprovação da 
prorrogação do prazo de execução da 
empreitada em 60 dias, com caráter gracioso, 
bem como respetivo plano de trabalhos e 
cronograma financeiro. 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 207/DOMA/18 – “Construção do 
Centro de Saúde de Lousada - Unidade de 
Saúde de Lustosa” – Aprovação da prorrogação 
do prazo de execução da empreitada em 111 
dias, com caráter gracioso, bem como respetivo 

plano de trabalhos e cronograma financeiro. 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3789/17 – “Associação de 
Desenvolvimento e Apoio Social de Meinedo” - 
Aprovação da cedência de material no valor de 

€ 1.162,10, para vedação de terreno do 
logradouro – Complexo Social Magnetense. 
 

Aprovar Maioria 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Protocolo de Colaboração para Aquisição de 
Lentes e/ou Armações, a celebrar com as óticas 
do concelho que adiram ao mesmo, no âmbito 
do Regulamento Municipal de Apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Protocolo de colaboração – exames médicos e 
seguros desportivos para os atletas federados do 
Município de Lousada – Aditamento à 
deliberação de câmara de 27/10/2017 para a 

inclusão de equipas de futebol, modalidade de 
ginástica, atletas no desporto adaptado e 

Aprovar Unanimidade 



 

atletas de voleibol.  
 
Ação Social Escolar 17/18 – Isenção do 
pagamento da refeição escolar e redução do 

valor do prolongamento de horário para o 
mínimo (J.I.) dos alunos Gonçalo Miguel Teixeira 
Silva e Vitória Daniela Teixeira Silva para o ano 
letivo de 2017/2018. 
 

Aprovar Unanimidade 

 


