
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  6633//DDAARRHH//22001199  
  

 
 

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  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001199..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0044  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001199..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 
1. DIVISÃO ADMINSITRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Alteração ao Mapa de Pessoal 2019. 
 

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 quinze de 
fevereiro do corrente ano, que totaliza um saldo 
de três milhões sessenta mil duzentos e noventa e 
nove euros e setenta e um cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

1ª. Revisão ao Orçamento da Despesa e a 1ª. 
Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos  de 
2019. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para Revogação da deliberação, que 
aprovou a cobrança da Taxa de ocupação do 
subsolo e que seja submetida à Assembleia 
Municipal. 

Aprovar Unanimidade 

Alteração ao regulamento de liquidação e 
cobrança de outras receitas municipais. 

 Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 1887/19 – 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 de isenção Total da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – José Manuel Neto – 
Cristelos - (Consumidor n.º 13678). 

Aprovar Maioria 

 Informação n.º 688/19 - 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 

Aprovar Maioria 



 

água e águas residuais por insuficiência 
económica – Mª Gracinda Babo – Cernadelo - 
(Consumidor n.º 23883). 
Informação n.º 1332/19 – 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 de isenção Total da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – António José Rocha – 
Meinedo – (Cons. 24203). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1323/19 – 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 de isenção Total da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Mª Emilia Costa – 
Casais – (Cons. 22100). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1296/18 – 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 – Mª Alice Silva – Nespereira - 
(Consumidor n.º 12429). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 1519/19 – 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 de isenção Total da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Mª Conceição 
Magalhães – Cristelos – (Cons. 24271). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1361/19 – 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 de isenção Total da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Mª Augusta Pinheiro – 
Figueiras – (Cons. 14099). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 55/19 – “VilarIntegra – 
Requalificação integrada a Mata de Vilar: da 
fruição turística à sustentabilidade – Concurso 
Público”. 
- Aprovação da adjudicação da empreitada à 

Aprovar Unanimidade 



 

firma “SINOP – António Moreira dos Santos, S,A”, 
pelo valor de 184.251,23€ + IVA. 
- Aprovação da minuta do contrato a celebrar. 
Informação n.º 1241/19 – “Obras de 
requalificação e de eficiência energética do 
Auditório Municipal”. 
 - Aprovação da abertura do procedimento por 
concurso público, no valor de 628.396,45 €+ IVA. 
- Aprovação do Júri do procedimento, do gestor 
do contrato, do programa de procedimento e 
caderno de encargos.  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 69/DOMA/19 – “Ampliação do 
Cemitério da Ordem”. 
- Aprovação da atribuição de apoio à União de 
Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem para 
aquisição de terreno para ampliação do 
cemitério da Ordem, no valor de 35.000,00 € 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 70/DOMA/19 – “Ampliação do 
Cemitério de Macieira”. 
- Aprovação da atribuição de apoio à Junta de 
Freguesia da Macieira para aquisição de terreno 
para ampliação do cemitério da Macieira, no 
valor de 75.000,00 €. 

Aprovar Unanimidade 

Transferência de competência para os órgãos 
municipais no domínio de proteção e saúde 
animal e de segurança de alimentos”.  

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 1487/19 – Proposta de aprovação 
de ação de despejo e execução de dívida das 
rendas em atraso de um arrendatário do 
Empreendimento de Habitação Social de Lustosa 
– Joaquim Abílio Ferreira Carneiro. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 2044/19 - Filiação da autarquia na 
Associação de Turismo do Porto (ATP), na 
qualidade de associado, e pagamento da quota 
anual, no valor de 1 750,00€.  
 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 2438/19 – Proposta de aprovação 
das normas de participação das XV Olimpíadas 
da Europa. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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



 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Arrendamento do espaço nas instalações sociais 
do Estádio de Hóquei do Complexo Desportivo 
de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DO JOHNSON – 
Atribuição de um subsídio no valor de 200,00€, 
destinado à realização da peça de teatro “ID A 
TUA MARCA NA NET”. 

Aprovar Unanimidade 

C.C.D.ORDEM – Atribuição de um subsídio no 
valor de 5.500,00€ (pago em duas tranches, uma 
de 2.500,00€ em fevereiro/19 e a outra de 
3.000,00€ em junho/19), destinado a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução do seu 
plano anual de atividades, 2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO MÚSICA TRADICIONAL “ROMPE 
CORDAS” – Atribuição de um subsídio no valor de 
650,00€, destinado a apoiar as necessidade 
decorrentes da execução do seu plano de 
atividades 2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO “DESPERTAR 
VILAR DO TORNO E ALENTÉM” (cavaquinhos) – 
Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00€, 
destinado a apoiar as necessidades decorrentes 
da execução do seu plano anual de atividades, 
2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio unitário no valor de 
1.000,00€ ao Teatro Experimental Magnetense, 
Grupo de Teatro Vidas em Cena, Grupo de 
Teatro Letras 100 Cessar e Albano Moreira da 
Costa, Associação Cultural (Grupo de Teatro 
Linha 5), destinado a apoiar o Projeto 
Comunitário Teatro de Rua “Zé do Telhado”.  

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ 
para o Teatro Experimental Magnetense, 
1.000,00€ Grupo de Teatro Vilas em Cena, 
1.000,00€ ao Grupo de Teatro Letras 100 Cessar e 
1.300,00€ para Albano Moreira da Costa, 
Associação Cultural, destinado a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução do seu 
plano anual de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 29.500,00€ 
(pago em dez tranches mensais iguais de 
2.950,00€), destinado a apoiar as necessidade 
decorrentes da execução do seu plano anual de 
atividades. 

Aprovar Unanimidade 

 
Atribuição de um subsídio no valor de 9.000,00€ 
destinado a apoiar a realização da 19.º edição 
do Folia’19 – Festival Internacional de Artes do 
Espetáculo de Lousada, a realizar entre os dias 25 

Aprovar Unanimidade 



 

de abril e 5 de maio e a 12.º edição do 
Foliazinho, a realizar entre os dias 9 e 11 de maio. 

GRUPOS DE FOLCLORE DO CONCELHO – 
Atribuição de um subsídio unitário no valor de 
1.300,00€ à Associação Cultural e Recreativa 
Folclórico S. Pedro Caíde de Rei, Grupo Folclórico 
e Cultural “As Lavradeiras do Vale do Sousa”, 
Centro Cultural e Desportivo de Nespereira 
(Rancho Folclórico “Flores da Primavera), Rancho 
Folclórico Nossa Sr. D’Ajuda – Associação 
Recreativa e Cultural, Rancho Folclórico de 
Nogueira, GACER – Grupo Associativo de Cultura 
e Estudo Recreativos de Sousela (Grupo 
Folclórico “As Ceifeirinhas do Vale Mesio”), 
Associação Cultural e Recreativa Senhora da 
Aparecida (Rancho Folclórico), destinado a 
apoiar as necessidades decorrentes da 
execução dos seus planos anuais de atividade. 

Aprovar Unanimidade 

VISITAS DE ESTUDO PARA ALUNOS CARENCIADOS 
18/19 – Retificação da deliberação de câmara 
de 07/01/2019 passando assim a transferir-se a 
comparticipação das visitas de estudo 
programadas no âmbito das atividades 
curriculares, aos alunos que sejam beneficiários 
dos escalões A e B para os Agrupamentos de 
Escolas do Concelho de Lousada ou Associações 
de Pais das respetivas escolas mediante 
solicitação das mesmas. 

Aprovar Unanimidade 

 


