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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  0033  ddee  sseetteemmbbrroo  ddee  22001188..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  2211,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1177  ddee  sseetteemmbbrroo  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 
Estrutura Interna e Organização dos Serviços 
Municipais – Aclaração das competências 
da Secção de Remunerações. 

Aprovar Unanimidade 

Reserva de Recrutamento – 5 postos de 
trabalho a tempo indeterminado previsto na 
carreira e categoria de Assistente 
Operacional (Educação). 

Aprovar Unanimidade 

Reserva de Recrutamento – 2 postos de 
trabalho a tempo indeterminado previsto na 
carreira e categoria de Assistente 
Operacional (Desporto). 

Aprovar Unanimidade 

 
 

2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Resumo diário de Tesouraria. 
A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria referente ao dia trinta e 
um de agosto do ano em curso que totaliza 
um saldo de três milhões quatrocentos e oito 
mil quinhentos e vinte e três euros e sessenta 
e cinco cêntimos, 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 25011/18 – 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”  

Aprovar Maioria 



 

Aprovação da proposta para deferimento 
do pedido de isenção Total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais 
por insuficiência económica – Rogério 
Fernandes Esteves – Cristelos - (Consumidor 
n.º 20350). 
Informação n.º 24906/18 – 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 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais 
por insuficiência económica – José Luís Bessa 
Costa – Cristelos - (Consumidor n.º 1597).  

Aprovar Maioria 

Informação n.º 24902/18 – 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 – Emilia Jesus 
Vieira Fernandes – Torno - (Consumidor n.º 
23629). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 24714/18 – 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 Laura 
Silveira Cunha – Torno - (Consumidor n.º 
22202). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 25096/18 – 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 – Maria José 
Martins C. Chamusca – Cristelos - 

Aprovar Maioria 



 

(Consumidor n.º 22153). 

Informação n.º 25359/18 – 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 – Abílio Avelino 
Moreira – Boim - (Consumidor n.º 7812).  

Aprovar Maioria 

Informação n.º 24504/18 – 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 – Joaquina 
Rosa Teixeira – Cristelos - (Consumidor n.º 
14749). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 24866/18 – “Requalificação 
do espaço público da Av. do Santuário e da 
Av. Alto do Fogo” – Concurso Público”. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 544/DOMA/2018 – 
“Beneficiação da EM desde a Rua da Igreja 
(Cernadelo) à EM 564-2 (Macieira)” - 
Aprovação da prorrogação do prazo de 
execução da empreitada, por 90 dias, com 
caráter gracioso, do plano de trabalhos com 
o respetivos cronograma financeiro e o 
plano de plano de pagamento. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 550/DOMA/2018 – 
“Requalificação da Escola Básica de 
Lousada Centro – 1.ª Fase – Concurso 
Público”. 
- Aprovação dos esclarecimentos a enviar 
aos interessados; 
- Aprovação da prorrogação do prazo 
fixado para a apresentação das propostas 
até ao dia 03/09/2018, bem como a 
respetiva publicação e notificação dos 
interessados 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 552/DOMA/2018 – 
“Beneficiação da Rua de Santana em Boim 
até à EN 320 em Meinedo – Concurso 
Público” - Aprovação da marcação da 
receção provisória da obra, bem como a 
nomeação da respetiva comissão de 

Aprovar Unanimidade 



 

vistoria. 
Informação n.º 25320/18 - “Associação 
Desportiva e Cultural Valmesio” - Aprovação 
da cedência de material no valor de € 
6.747,88, para obras de melhoramentos do 
pavilhão desportivo, execução de muros de 
vedação e zonas de estacionamento. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Atribuição de um subsídio no valor de 
960,00€ à Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas de Lousada Oeste, 
destinado a apoiar nas despesas com a 
hipoterapia e transporte dos alunos com 
currículo específico individual. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
20.000,00€ à Ad Lousada – Associação 
Desportiva de Lousada, destinado a apoiar 
as necessidades decorrentes da execução 
do seu plano anual de atividades, 
2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2018/2019 – Isenção 
do pagamento da refeição escolar e 
atribuição subsídio A para aquisição de 
material escolar ao aluno Bruno Manuel 
Pereira Bragança, para o ano letivo 
2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

TRANSPORTES ESCOLARES 2018/2019 – 
Isenção do pagamento do transporte 
escolar dos alunos Paulo Manuel Silva Batista 
e Maria Beatriz Magalhães Bessa, bem como 
a não isenção do pagamento do transporte 
escolar do aluno André Barbosa Sousa Cruz, 
conforme informações da Divisão da Ação 
Social deste Município. 

Aprovar Unanimidade 

LOUSADA SÉC. XXI – Sentido de voto do 
Município de Lousada, a adotar na 
Assembleia Geral da “Lousada Século XXI”, 
quanto à substituição da Presidente do 
Conselho de Administração para completar 
o mandato do quadriénio 2017/2020. 

Aprovar Unanimidade 

SUPER SPECIAL STAGE DE LOUSADA / WRC Aprovar Unanimidade 



 

Vodafone Rally de Portugal 2018 – Atribuição 
de um subsídio no valor de 49.489,00€ ao 
ACP destinado a apoiar a realização da 
prova SUPER SPECIAL STAGE DE LOUSADA, 
integrada no “WRC Vodafone Rally de 
Portugal 2018” que se realizou a 17 de maio 
de 2018. 

ATPORTO – Atribuição de um subsídio no 
valor de 20.000,00€ à Associação de Ténis do 
Porto, destinado a custear parte das provas 
Lousada Indoor Open I e Lousada Indoor 
Open II que se realizarão entre os dias 20 de 
outubro e 03 de novembro de 2018. 

Aprovar unanimidade 

 
 


