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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  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001188..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1111  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

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

novembro do corrente ano, que totaliza um 
saldo de dois milhões novecentos e noventa e 
um mil oitocentos e três euros e quarenta e sete 
cêntimos.   

Tomar conhecimento Unanimidade 

Adenda para apreciação, relativa ao 

Empréstimo a Longo Prazo até € 1.422.739,00, 
destinado á Contrapartida Nacional de 
Investimentos, financiado pelo NORTE  2020  e 
POSEUR. 

Aprovar Unanimidade 

Plano Anual de Feiras para o Ano de 2019. 
Aprovar Unanimidade 

 
 
2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 28180/18 – 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 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 28722/18 – 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 Adelino F. Sousa – Sousela 
- (Consumidor n.º 18570). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 28059/18 – 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 – Ana Coelho Neto – Lustosa - 
(Consumidor n.º 23639). 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 28466/18 – 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 – Sandra Patrícia L. 

Morais – Silvares – (Cons. 18554). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 29452/18 – 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 António Pinto Pacheco – 
Cristelos - (Consumidor n.º 588). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 28995/18 – 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 – Maria Orízia 

Magalhães – Cristelos – (Cons. 1429). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 28964/18 – 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 – Maria Celeste Pereira 
S. Freire – Cristelos – (Cons. 20681). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 29441/18 – 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 – Manuel Cândido M. Costa – 

Cristelos - (Consumidor n.º 100499). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 29150/18 – 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 

Aprovar Maioria 



 

de água e águas residuais” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido de 50 % 
de Isenção da tarifa de disponibilidade de água 

e águas residuais por insuficiência económica – 
António Rolando D. Sousa – Santa Margarida - 
(Consumidor n.º 22640). 

Informação n.º 29115/18 – 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. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 29040/18 – 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 – Lúcia Teresa T. Ferreira – São Miguel 
- (Consumidor n.º 11847). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 29204/18 – 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 – João Nuno A. Ribeiro – Silvares - 
(Consumidor n.º 22088). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 28997/18 – 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 Francisco A. Dias 
– Silvares – (Cons. 22084).- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 29460/18 – 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 – Ana Silva Pereira – 
Ordem – (Cons. 18265).--------------- 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 27777/18 – 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) – Cristina 
Teixeira Ferreira – Nogueira – (Cons. 100015). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 29036/18 – 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 – Paulina Paula B. 

Pacheco – Meinedo – (Cons. 22460). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 29229/18 – 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 – Agostinho Fernando Moreira – 
Meinedo - (Consumidor n.º 19005). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 675/DOMA/18 – “Regeneração 
Urbana do Espaço Público envolvente à Rua do 
Picoto – 1.ª Fase – Concurso Público” – 

Aprovação do plano de segurança e Saúde da 
empreitada e nomeação dos intervenientes em 
obra  – Ratificação do Despacho 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 679/DOMA/18 – “Beneficiação da 
Rua de Santana em Boim até à EN 320 em 

Meinedo – Concurso Público” – Aprovação da 
Conta Final da empreitada e respetiva 
notificação ao empreiteiro. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 681/DOMA/18 – “Beneficiação de 
Pavimentos e Construção de Passeios em 

Nevogilde e Casais – Concurso Público” – 
Aprovação da Conta Final da empreitada e 
respetiva notificação ao empreiteiro. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 682/DOMA/18 – “Construção do 

Centro de Saúde de Lousada, Unidade de Saúde 
de Lustosa” – Aprovação da realização da 
Receção Provisória da obra, bem como a 
respetiva comissão. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 29319/18 – “Pacto de Autarcas 

para o Clima e Energia” – Aprovação da adesão 
ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2984/18 – “Pedido de apoio Sr. 
Nuno Daniel Moreira de Sousa” – Aprovação da 
cedência de material no valor de € 1.344,39, 

para obras na habitação. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 683/DOMA/18 – “Negociação de 
terreno para a construção de passeios na EN 207, 
entre o Km 24,100 e o Km 24,400” – Aprovação 
da adenda ao protocolo de acordo n.º 22/2018, 

Aprovar Unanimidade 



 

celebrado entre o Município de Lousada e Bessa 
Machado, Lda. 

 
 

3. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E 
TURISMO  
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 29545/18 - Reajuste do valor de 

renda em regime de arrendamento apoiado de 
um arrendatário do Empreendimento de 
Habitação Social de Lustosa – José Sá Cardoso. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 29301/18 - Proposta para a 
atribuição de prémios, no valor de 300€, 
referente ao XXIV Concurso de Montras de Natal 

de 2018. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 18/19 – Proposta para a 
isenção do pagamento da refeição escolar e 
atribuição de subsídio A para aquisição de 
material escolar da aluna Patrícia Manuela 
Ferreira Bessa (E.B.1 Cristelos) para o ano letivo de 
2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS – Atualização da lista 
dos preços das publicações municipais, postais e 
outros artigos existentes e vendidos na Loja 
Interativa do Turismo de Lousada 

Aprovar Unanimidade 

 


