
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  113333//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  0044  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001188..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1166,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1188  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Abertura de procedimento concursal para 
provimento dos postos de trabalho na carreira de 
técnico superior, em regime de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, nas seguintes 
áreas: 
1 Serviço Social; 

1 Sociologia 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 426/DOMA/18 – “Procedimento 

concursal para provimento de postos de trabalho 
de assistente operacional” -  

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 

2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria referente ao dia ao dia um 
de junho do ano em curso, que totaliza um saldo 
de três milhões quinhentos e setenta e nove mil 
duzentos e setenta e quatro euros e quatro 
cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 3392/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17) – Manuel 
Oliveira Carvalho – Torno - (Consumidor n.º 
103552). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3782/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “Isenção 

Aprovar Maioria 



 

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 Adelaide Alves 
Silvestre – Aveleda - (Consumidor n.º23069).------ 
Informação n.º 3662/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 
6843/17); “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 – 
Armando Ferreira – Macieira - (Consumidor n.º 
6586). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3717/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); – Mª 
Helena Matos Xavier – Meinedo - (Consumidor n.º 
9232). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3639/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “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 – Armando Ferreira 
Sousa – Meinedo - (Consumidor n.º18850). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3721/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17) – Mª 
Emilia Silva Sousa – Lustosa - (Consumidor n.º 
101726). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3720/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 
6843/17); “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 – 
José Luís Pires – Cristelos - (Consumidor n.º 617). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3883/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 
6843/17); “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 

Aprovar Maioria 



 

económica – Maria Conceição Morais Ribeiro – 
Figueiras - (Consumidor n.º 18293). 
Informação n.º 3689/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); por 
insuficiência económica – Mª Conceição F. 
Magalhães – Cernadelo - (utente n.º100805). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3917/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “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 Paulo Gomes 
Magalhães – Lodares - (Consumidor n.º 2699). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3708/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 
6843/17); “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 Céu Ferreira Pinto – Lustosa - 
(Consumidor n.º 11948). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3884/18 – Aprovação da não 
atribuição do tarifário social por não se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 
6843/17); “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 – Miguel da Silva Coelho – Caíde de 
Rei - (Consumidor n.º 17736). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3842/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “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 Teles M. 
Fernandes – Cristelos - (Consumidor n.º 5618). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3920/18 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17); “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. 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 414/DOMA/18 – “Beneficiação da 
E.M. desde a Rua da Igreja (Cernadelo) à E.M. 
564-2 (Macieira) ” – Aprovação da alteração ao 
projeto.  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 4220/18 – “Requalificação do 
Espaço Público da Av. Do Santuário e da Av. do 
Alto do Fogo.” – Aprovação do Projeto de 
Execução – Ratificação do Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 3982/2018 – Atualização de renda 
em regime de arrendamento apoiado de quinze 
arrendatários dos Empreendimentos de 
Habitação Social de Meinedo, Cernadelo e 

Lustosa. 

Aprovar Maioria 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
BANDA MUSICAL DE LOUSADA – Proposta para a 
atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€ 
destinado a apoiar na aquisição de um 
instrumento musical (Carrilhão. 

Aprovar Unanimidade 

RANCHO FOLCLÓRICO DE NOGUEIRA – Proposta 
para a atribuição de um subsídio no valor de 
1.000,000€ a fim de apoiar a renovação dos 
trajes dos seus componentes dado o estado 
avançado de degradação de muitos deles. 

Aprovar Unanimidade 

ALDA – ASSOCIAÇÃO EUROPEIA PARA A 
DEMOCRACIA LOCAL – Proposta para que o 
Órgão Executivo aprove e submeta à Assembleia 
Municipal a adesão do Município de Lousada à 
ALDA – ASSOCIAÇÃO Europeia para a 
Democracia Local, bem como a aceitação dos 
respetivos Estatutos. A comparticipação anual 
deste Município é de 600,00€, sujeita à respetiva 
atualização anual (esta verba tem cabimento na 
orgânica 0501040902 

Aprovar Unanimidade 

Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL 2027) – 
Proposta para aprovação da minuta do Acordo 

Aprovar Unanimidade 



 

de Parceria a estabelecer entre o Plano Nacional 
de Leitura 2027 (PNL 2027) e o Município de 
Lousada, no sentido de levar por diante a política 
de leitura a nível nacional e local.  

Lousada Século XXI – Conhecimento e 
apreciação deste Órgão Executivo do relatório 
referente ao 1.º trimestre de 2018, devendo o 
mesmo ser remetido, para conhecimento, à 
próxima sessão da Assembleia Municipal. 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE 
NEVOGILDE – Proposta para a atribuição de dois 
subsídios, sendo que um se destina a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução do seu 
plano anual de atividades (250,00€) e um outro a 
apoiar as despesas adicionais tidas em água e 
eletricidade decorrentes da intervenção. 

Aprovar Unanimidade 

 


