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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  1177  ddee  sseetteemmbbrroo  ddee  22001188..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  2222,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0011  ddee  oouuttuubbrroo  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 
recrutamento de um dirigente intermédio de 2.º 
grau para o cargo de dirigente da Divisão de 
Ação Social, Juventude, Atividades Económicas 
e Turismo, bem como a designação do respetivo 
júri.  

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 catorze de 
setembro do ano em curso que totaliza um saldo 
de três milhões cento e quarenta e seis mil cento 
e um euros e setenta cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 25614/18 – 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 Gloria Martins – 
Sousela - (Consumidor n.º 19823). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 25613/18 – 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 

Aprovar Maioria 



 

deferimento do pedido de isenção Total da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Mª Margarida Teixeira 
– Boim - (Consumidor n.º 10192). 
Informação n.º 25619/18 – 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 – Fernando Cunha – Caíde de Rei - 
(Consumidor n.º 23405). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 25656/18 – 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 – Avelino Eduardo 
Martins – Nevogilde - (Consumidor n.º 14121). ------ 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 25635/18 – 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 – Juliana Filipa Silva – Figueiras - 
(Consumidor n.º 22326). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 25621/18 – 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 – Joaquim Ribeiro Sousa – Caíde de 
Rei - (Consumidor n.º 14232). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 25599/18 – 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) – 
Agostinho Fernando Soares – Caíde de Rei - 
(Consumidor n.º 100611). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 25409/18 – 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 

Aprovar Maioria 



 

residuais” - Aprovação da proposta para 
deferimento do pedido de isenção Total da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Ilda Fernandes Barroso 
– Lodares - (Consumidor n.º 21539). 
Informação n.º 25465/18 – 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 
Lurdes Ferreira – Figueiras - (Consumidor n.º 
101146). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 25625/18 – “Requalificação do 
Espaço Público da Avenida Cidade de Tulle – 
Reabilitação da Avenida Cidade de Tulle – 
Concurso Público” - Aprovação de 
esclarecimentos e envio aos interessados. – 
Ratificação do Despacho.  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 553/DOMA/18 – “Regeneração 
urbana do espaço público envolvente à Rua do 
Picoto – 1.ª Fase – Concurso Público” – 
Ratificação do despacho de aprovação da 
rejeição da lista de erros e omissões 
apresentada, conforme informação n.º 
549/DOMA/18. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 25811/18 – “Requalificação do 
Espaço Público da Avenida do Santuário e da 
Av. Do Alto do Fogo – Concurso Público” - 
Aprovação de esclarecimentos e envio aos 
interessados.  
- Aprovação da rejeição da lista de erros e 
omissões apresentada.  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 560/DOMA/17 – “Beneficiação de 
Parques de Jogos – Nevogilde e Romariz” – 
Aprovação da marcação da receção provisória 
da obra, bem como a nomeação da respetiva 
comissão de vistoria. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 25966/18 – “Cedência gratuita de 
terreno para a Estação Elevatória de Soutelo - 
Sousela – Aprovação da minuta do Protocolo de 
Cedência Gratuita a celebrar entre o Município 
de Lousada e Maria Agostinha Nunes da Costa, 
bem como as respetivas contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 26186/18 – “Construção de via na 
área de acolhimento empresarial de Lustosa 
(UOPG 2)” – Aprovação do Estudo Prévio. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 26168/18 – “Contrato de 
Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos 
Urbanos – Aprovação de autorização de 
participação no contrato de prestação de 
serviços de recolha de resíduos urbanos a realizar 
pela Associação de Municípios do Vale do 
Sousa, em parceria com o Município de 
Felgueiras. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 26190/18 – “Construção da 
Capela Mortuária de St.ª Margarida” – 
Aprovação de atribuição de subsídio à União de 
Freguesias de Cernadelo, S. Miguel e Sta.ª 
Margarida, no valor de € 56.000,00. 

Aprovar Unanimidade 



 

Informação nº. 26925/18 – Alargamento da Rua 
de Santo Ovídio – Aveleda – Autorização para a 
celebração de contratos de delegação de 
competências. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 26149/18 – Proposta de atribuição 
de subsídio à Associação de Cultura Musical de 
Lousada, no valor de 2500 € (dois mil e 
quinhentos euros), para apoio a atividades no 
âmbito das comemorações do Dia Mundial do 
Turismo e das Jornadas Europeias do Património. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Aditamento à deliberação de 13/08/2018, 
atribuição de mais duas bolsas de estudo no 
valor de 200€ cada, aos alunos lousadenses que 
frequentam o ensino superior. 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da lista definitiva das Bolsas de 
Estudo a estudantes lousadenses, ano letivo 
17/18, que frequentam o ensino superior. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de duas bolsas de estudo no valor de 
650€ cada, a dois alunos lousadenses que 
frequentam o ensino superior no estrangeiro: 
- Sérgio Filipe Cardoso Coelho – University ou 
Southern Califórnia; e 
- Sara Maria Soares Mota Derreira – Hochschule 
Fur Musik Hanns Eisler, Berlin. 

Aprovar Unanimidade 

Isenção do pagamento da refeição escolar e 
atribuição subsídio A para aquisição de material 
escolar ao aluno Bruno Filipe Silva Santos, para o 
ano letivo 2018/2019, conforme informação da 
Divisão da Ação Social deste Município. 

Aprovar Unanimidade 

Isenção do pagamento da refeição escolar e 
atribuição subsídio A para aquisição de material 
escolar aos alunos Lara Filipa Torres Magalhães e 
João Pedro Torres Magalhães, para o ano letivo 
2018/2019, conforme informação da Divisão da 

Aprovar Unanimidade 



 

Ação Social deste Município. 

Isenção do pagamento da refeição escolar ao 
aluno Nelson Ricardo Pacheco Carneiro, para o 
ano letivo 2018/2019, conforme informação da 
Divisão da Ação Social deste Município. 

Aprovar Unanimidade 

Isenção do pagamento do transporte escolar 
para o ano letivo 2018/2019, aos alunos Tiago 
Manuel Ribeiro Pacheco, Inês Rafaela Torres 
Teixeira, Liliana Silva Magalhães, Rafaela Silva 
Magalhães e Soraia Beatriz Machado Cunha, 
conforme informações da Divisão da Ação Social 
deste Município. 

Aprovar Unanimidade 

Transferência de verba para a União de 
Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem, para 
transporte de alunos com NEE para a Casa da 
Boavista (ACIP), de acordo com a grelha anexa 
à proposta que se dá como reproduzida por 
apenso à pasta de apoio ao livro de atas. 

Aprovar Unanimidade 

PRÉMIOS DE MÉRITO 17/18 – Atribuição de dois 
prémios de mérito, no valor nominal de 500€, aos 
melhores alunos do Agrupamento de Escolas de 
Lousada no ano letivo de 2017/2018 (João 
Francisco Moreira Martins e Anabela Pereira 
Pinto). 

Aprovar Unanimidade 

 


