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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  2211  ddee  mmaaiioo  ddee  22001188..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1155,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0044  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 

1. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Alienação do lote nº. 16 da ZAE, a favor da 
empresa VAZ & GOMES OLIVEIRA, LDA, 

contribuinte fiscal nº. 507 676 572, com sede na 
Rua da Junqueira, nº. 302 – B, concelho de 
Vizela. 

Aprovar Maioria 

 
 

3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

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

maio do corrente ano, que totaliza um saldo de 
três milhões cinquenta e nove mil novecentos e 
seis euros e quatro cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Consulta Prévia para Fornecimento de energia 
em MT,BTE,BTN ≥ 20,7Kva, BTN ≤ 20,7 kva e IP – 

Acordo Quadro da ESPAP-AQ-ELE 2015- nº.1 do 
artº. 259 do Código dos Contratos Públicos-  
Confirmação da adjudicação, Relatório Final, 
Relatório Preliminar, Minuta do contrato com a 
EDP, GALP e IBERDROLA - Ratificação do 
Despacho de 14/05/2018. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 3035/18 – 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% da tarifa de 

Aprovar Maioria 



 

disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Camila Vilaça Marinho 
– Cristelos - (Consumidor n.º 127). 
Informação n.º 3222/18 – 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 – Lúcia Fernanda G. 
Correia – Cristelos - (Consumidor n.º 19971). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3426/18 – 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 – Ana Graça Martins 

Carvalho – Cristelos - (Consumidor n.º 11270). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3406/18 – 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 – Mª Luísa Pereira Melim 
– Casais - (Consumidor n.º20817). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3474/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço 
de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – Mª 
Rosa Sousa Magalhães – Stª Margarida - 

(Consumidor n.º 104894). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3464/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço 

de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – 
Agostinho Pinto Fernandes – Meinedo - 
(Consumidor n.º102061) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3391/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 

artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço 
de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – 
Laurinda Pereira Pacheco – Lustosa - 
(Consumidor n.º101055). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3424/18 – Aprovação da 

atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 22.º do Regulamento Tarifário do Serviço 
de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR); – José 
Mª Pereira Moura – São Miguel - (Consumidor 

Aprovar Maioria 



 

n.º100004). 

Informação n.º 3402/18 – Aprovação da não 

atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do RSGRU 
(Regulamento de Serviço de Gestão de resíduos 
Urbanos); “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 – Domingos Cunha Ferreira – Vilar do 
Torno e Alentém - (Consumidor n.º 16611). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3485/18 – Aprovação da 

atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do RSGRU (Regulamento de Serviço 
de Gestão de resíduos Urbanos); – Maria Augusta 
M. Dias – Sousela - (Consumidor n.º105192). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3459/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do RSGRU 
(Regulamento de Serviço de Gestão de resíduos 
Urbanos); “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 – Mª Arminda Ferreira – Cernadelo - 
(Consumidor n.º 10290). 

Aprovar Maioria 

 Informação n.º 3397/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do RSGRU (Regulamento de Serviço 
de Gestão de resíduos Urbanos); “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 Pereira Melo – 
Casais - (Consumidor n.º 14999). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3419/18 – Aprovação da 

atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do RSGRU (Regulamento de Serviço 
de Gestão de resíduos Urbanos); – Hostílio José 
Magalhães – Aveleda - (Consumidor n.º 23086) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3477/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do RSGRU (Regulamento de Serviço 
de Gestão de resíduos Urbanos); – António 
Fernando P. Ferreira – Cernadelo - (Consumidor 
n.º 100842). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3457/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do RSGRU (Regulamento de Serviço 
de Gestão de resíduos Urbanos); “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 – Mª Lurdes Cunha 
Pereira – Lustosa - (Consumidor n.º 13086). 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 3399/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do RSGRU (Regulamento de Serviço 

de Gestão de resíduos Urbanos); “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 Moreira 

Ribeiro – Meinedo - (Consumidor n.º 17747). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3401/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do RSGRU (Regulamento de Serviço 
de Gestão de resíduos Urbanos); – António Maria 

S. Dias – Figueiras - (Consumidor n.º 101072). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3449/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do RSGRU (Regulamento de Serviço 

de Gestão de resíduos Urbanos); – Emilia Carmo 
S. Pereira – Aveleda - (Consumidor n.º 100112). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3466/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do RSGRU (Regulamento de Serviço 

de Gestão de resíduos Urbanos); “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 – Paula Susana D. Sousa 
– Cristelos - (Consumidor n.º 14479). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3469/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do RSGRU (Regulamento de Serviço 
de Gestão de resíduos Urbanos); “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 – Mª Fernanda santos 
Teixeira – Torno - (Consumidor n.º 22703). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3429/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do RSGRU 
(Regulamento de Serviço de Gestão de resíduos 

Urbanos); “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 – Lúcia Daniela Ferreira – Cernadelo - 

(Consumidor n.º 16224). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 364/DOMA/18 – “Beneficiação da 
Rua de Santana em Boim à EN 320 – Concurso 
Público” – Aprovação do levantamento da 
suspensão dos trabalhos e respetiva notificação 

ao empreiteiro. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 376/DOMA/18 – “Criação de 
Equipa de Intervenção Permanente (EIP) no 

Aprovar Maioria 



 

Município de Lousada” – Aprovação do 
protocolo celebrado entre a Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, o Município de 

Lousada e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Lousada e respetivas 
contrapartidas – Ratificação do Despacho. 
Informação n.º 381/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. – Ratificação do 
Despacho. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 395/DOMA/18 – “Regeneração 
urbana do espaço público envolvente à Rua do 
Picoto – 1.ª Fase” – Aprovação do Projeto de 
Execução. – Ratificação do Despacho 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 397/DOMA/18 – “Beneficiação da 
E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106 
(Sousela)” – Aprovação da prorrogação do 
prazo de execução da empreitada em 120 dias, 
com caráter gracioso, bem como respetivo 

plano de trabalhos e cronograma financeiro. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3589/18 – “Clube Automóvel de 
Lousada” - Aprovação da cedência de material 
no valor de € 479,70, para pintura dos muros 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3595/18 – “Associação Desportiva 
Recreativa e Cultural Valmesio” - Aprovação da 
cedência de materiais no valor de € 3.598,48, 
para obras no Pavilhão Municipal. 

Aprovar Maioria 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Proposta para atribuição de subsídio anual à 
ACIP - Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social, 
no valor de 1000 € (mil euros). 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 3272/18, referente às XIV 
Olimpíadas da Europa, para efeitos de 
ratificação: 
- Atribuição de prémios aos vencedores, no valor 
total de 849,90€; 

- Transferência de uma verba para a Escola 
Secundária de Lousada, no valor de 69,16 €, para 
colmatar as despesas tidas com o almoço dos 
jovens e professores oriundos de outros 
concelhos. 

Aprovar Unanimidade 

 



 

 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Atribuição de um subsídio no valor de 27.500,00€ 

à Associação de Cultura Musical de Lousada, 
destinado a apoiar as necessidades decorrentes 
da execução do seu plano anual de atividades 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de subsídio no valor de 13.935,16€, à 

Associação de Cultura Musical de Lousada 
destinado a custear as despesas com pinturas 
interiores do edifício adstrito ao Conservatório do 
Vale do Sousa. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de subsídio no valor de 1.000€, à ADL - 

Associação Desportiva de Lustosa destinado a 
apoiar a IV Corrida AD Lustosa a realizar no dia 
27 maio 2018. 

Aprovar Unanimidade 

Gratuitidade do prolongamento de horário da 
manhã, nas EB1’s e JI’s do concelho de Lousada 

e fixação do valor máximo a pagar do 
prolongamento da tarde nos JI’s, nos termos 
anexos à  proposta. 

Aprovar Unanimidade 

 


