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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  1188  ddee  AAbbrriill    ddee  22001199..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0066  ddee  mmaaiioo  ddee  22001199..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. ÓRGÃOS DE AUTARQUIA 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Transferência de competências do Município 

para a Entidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa. 
Aprovar Unanimidade 

 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Homologação de avaliações. Aprovar Unanimidade 

2ª Alteração ao regulamento de organização e 

estrutura dos serviços e Estrutura orgânica flexível 
dos serviços municipais da Câmara Municipal de 
Lousada, e consequente alteração ao Mapa de 
pessoal para o ano 2019, nos termos do Decreto-
Lei n. º 305/2009, de vinte três de Outubro e de 
acordo com as regras e critérios previstos na Lei 

n.º 49/2012, de vinte e nove de Agosto. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

 
3. 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 dezassete 

de abril do corrente ano, que totaliza um saldo 

de três milhões setecentos e quarenta mil 

duzentos e oitenta e sete euros e sessenta e nove 

cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Prestação de Contas - Ano de 2018, com 

relatório de Gestão, Certificação legal das 

Contas e Parecer do nosso Revisor Oficial de 

Contas (C & Ribas Pacheco). 

Aprovar Unanimidade 

Apresentação de Propostas para Contratação 

do Empréstimo a Longo prazo até 770.000,00 €, 

destinado á aquisição de terrenos para a “ 

Ampliação do Complexo Desportivo “ e o “ Novo 

Mercado Municipal “, com Informação da Chefe 

de Divisão Financeira, indicando qual a proposta 

mais favorável e Informação sobre a 

Aprovar Unanimidade 



 

Capacidade de Endividamento do Município. 

1ª. Revisão ao Orçamento da Receita,  2ª. 

Revisão ao Orçamento da Despesa e 2ª. Revisão 

ao Plano Plurianual de Investimentos de 2019. 

 

Aprovar Unanimidade 

 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 

Resultado 
da 

votação 

Informação n.º 4763/19 – 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 Ceu Pinto – Lustosa - 
(Consumidor n.º 11948). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 5377/19 – 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% na tarifa de disponibilidade de água 
e águas residuais por insuficiência económica – 
Maria Rosa Fernandes – Meinedo - (Consumidor 
n.º 102061). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 5355/19 - 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 isenção Total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – António Raul Santos – 
Cristelos - (Consumidor n.º 534). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 5364/19 - 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 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 4725/19 – “Requalificação da Aprovar  Unanimidade 



 

Avenida de S Vicente com Ligação à Variante 
Urbana”. 
 - Aprovação da abertura de concurso público 

para a execução da empreitada, cujo preço 
base é de € 399.070,50+IVA;  
- Aprovação do caderno de encargos e 
programa de procedimento. 

Informação n.º 145/DOMA/2019 – “Obras de 

requalificação e de eficiência energética do 
Auditório Municipal – Concurso Público” – 
Aprovação da adjudicação da empreitada à 
firma “QTcivil – Engenharia e Reabilitação, S.A.” 
pelo valor de € 615.499,80 + IVA, bem como 
aprovação da respetiva minuta do contrato. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 141/DOMA/19 – “Requalificação 
do Espaço Público da Av. Cidade de Tulle – 
Reabilitação da Cidade de Tulle” – Aprovação 
do Plano de Sinalização de Trânsito Temporária 

para a Av. Cidade de Tulle. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 5480/19 – “Execução de contrato 
para execução e ligação de ramal de 
saneamento ” – Aprovação de Autorização de 
Constituição de Servidão Administrativa de 

Aqueduto Público Subterrâneo a celebrar entre o 
Município de Lousada e Albino Ribeiro Machado 
da Silva e esposa Elisabete Maria Madureira 
Teixeira da Silva e respetivas contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

5. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E 
TIURISMO  
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 5692/19 – Proposta de aprovação 
de ação de despejo e execução de dívida de 
rendas em atraso de uma arrendatária do  
Empreendimento de Habitação Social de 
Meinedo. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 18/19 – Isenção do 
pagamento da componente de refeição escolar 
do aluno Rúben Rafael Pereira Abreu, para o ano 

Aprovar Unanimidade 



 

letivo 2018/2019 e da aluna Ana Margarida 
Cardoso Moreira, para os meses de janeiro a 
junho de 2019. 

TRANSPORTES ESCOLARES 19/20 – Autorização 
para assunção de compromissos plurianuais para 
a aquisição de serviços de transportes escolares, 
em transportes coletivos de passageiros (passes 
escolares). 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO – Atribuição de 
subsídio a associações do concelho, destinado a 
apoiar as necessidades decorrentes da 
execução dos seus planos anuais de atividades, 

Aprovar Unanimidade 

IV CONCURSO LITERÁRIO “LER LOUSADA” – 
Aprovação das regras de participação dos 
alunos do 4.º, 6.º e 9.º anos. 

Aprovar Unanimidade 

BANDA MUSICAL DE LOUSADA – Aprovação da 

minuta do Protocolo de Colaboração Cultural a 
celebrar entre o Município de Lousada e a 
Banda Musical de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

ALBANO MOREIRA DA COSTA – CAIS CULTURAL DE 
CAÍDE DE REI – Atribuição de um subsídio no valor 

de 3.091,00€, destinado à recuperação do 
telhado do edifício sede (2.491,00€) e à 
aquisição de equipamentos de som (600,00€). 

Aprovar Unanimidade 

 


