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  --------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  
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1. 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 vinte e nove 
de março do corrente ano, que totaliza um saldo 
de três milhões duzentos e treze mil cento e doze 
euros e sessenta e quatro cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Contração 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. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 3260/19 – 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 – Luís Jorge Mendonça – 
Boim - (Consumidor n.º 8141). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4148/19 - 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 50% de isenção da 
tarifa de disponibilidade de água e águas 
residuais por insuficiência económica – Mª Gloria 
Barbosa Magalhães – Lustosa - (Consumidor n.º 
15255). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4623/19 - 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 – Rui Filipe Sousa – 

Aprovar Maioria 



 

Aveleda - (Consumidor n.º 19294). 
Informação n.º 4556/19 - 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 Lurdes Pereira – 
Lustosa - (Consumidor n.º 13086). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4462/19 - 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 – Adosinda Conceição 
Coelho – Nogueira - (Consumidor n.º 20723). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 4717/19 - 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) – António 
Fernando Ferreira – Cernadelo - (Consumidor n.º 
100842).- 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 4467/19 - 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 – Maria Engrácia Brito – 
Nogueira - (Consumidor n.º 17771). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4476/19 - 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 – Francisca Pereira e Silva – Boim - 
(Consumidor n.º 22859). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4812/19 - 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 50% de 
isenção da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 

Aprovar Maioria 



 

José Joaquim Sousa Ribeiro – Casais - 
(Consumidor n.º 19017). 
Informação n.º 112/DOMA/2019 – “Beneficiação 
do CM 1156 desde a Rotunda da Juventude à EN 
106 em Lodares – Concurso Público”. 
- Aprovação da Conta Final da obra e 
notificação ao empreiteiro. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 114/DOMA/2019 – “Beneficiação 
da EM desde a Rua da Igreja (Cernadelo) à EM 
564-2 (Macieira) – Concurso Público”. 
- Aprovação da Conta Final da obra e 
notificação ao empreiteiro. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 121/DOMA/2019 – “Beneficiação 
da EM 561 desde a EN 207 (Ordem) à EN 106 
(Sousela) – Concurso Público”. 
- Aprovação da Conta Final da obra e 
notificação ao empreiteiro 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 4903/19 – “Regeneração urbana 
do espaço público envolvente À Rua do Picoto – 
2.ª Fase”. - Aprovação da abertura do 
procedimento por Concurso Público no valor de 
375.490,03 € + IVA; 
- Aprovação do Júri do procedimento e do 
gestor do contrato- Aprovação do Programa de 
Procedimento e Caderno de Encargos. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 126/DOMA/2019 – “VilarIntegra – 
Requalificação integrada da Mata de Vilar: da 
fruição turística à sustentabilidade – Concurso 
Público”. 
- Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da 
empreitada e da fiscalização de obra e do 
coordenador de segurança e saúde. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 107/DOMA/2019 – “Plano 
Municipal de Emergência de Proteção Civil do 
Município de Lousada”. 
- Relatório de Consulta Pública. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 5087/19 – “União de Freguesias de 
Nespereira e Casais”.- 
- Aprovação da atribuição de subsídio no valor 
de 5.000,00 € para a realização de obras de 
retificação de serventias de acesso na Rua da 
Cerca e Rua do Calvário. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2947/19 – “Fontenário da Oitava – 
Pias”. 
- Aprovação do Acordo que revoga o 
contrato/acordo celebrado a 12/07/1993 entre o 
município de Lousada e o Sr. Joaquim Fernando 
Pinto da Silva. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 9/SGCG/19 – “Construção da 
rede de águas residuais - Travessa da Arroteia em 
Boim”. - Aprovação da minuta da Autorização 
da Constituição da Servidão de Aqueduto a 
celebrar entre o Município de Lousada e Sr. 
Henrique Jorge de Oliveira Morais Neto e Sara 
Inês Morais Costa Serafim. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 5156/19 – “Conservação e 
ampliação do Complexo Desportivo – Aquisição 
de terreno”. 

Aprovar Unanimidade 



 

- Aprovação da minuta do Contrato Promessa a 
celebrar entre: 
   - Município de Lousada e Augusto Manuel Meireles de Amorim e esposa, Maria da Graça Vaz e Silva Sapage Meireles de Amorim, Mari
de Amorim, Maria Francisca Sapage Meireles de 
Amorim e das respetivas contrapartidas; e 
   - Município de Lousada e Maria Manuela 
Meireles de Amorim e das 
Informação n.º 5165/19 – “Mercado Municipal – 
Aquisição de terreno”. 
- Aprovação da aquisição de terreno com a 
área de 2.866,00 m2 a Henrique Nuno de Souza 
Maia, Alexandre Nuno de Souza Maia e esposa, 
Maria Cecília de Souza Maia Pereira da Costa e 
Maria Lucília de Souza Maia Mota e marido, no 
valor de 450.000,00€. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 5034/19 – Proposta de atribuição 
de subsídio às instituições de cariz social do 
concelho para 2019. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Isenção do pagamento da refeição escolar do 
aluno Delcio Rafael Costa Cassua, durante o 
presente ano letivo. 

Aprovar Unanimidade 

Anulação das faturas n.º1914/nov.18, 1882/dez.18 
e 3753/jan.19 emitidas em nome de Bianca 
Gonçalves Martins Almeida, referente ao 
pagamento da componente de refeição escolar 
do seu educando Lorenzo Martins Almeida. 

Aprovar Unanimidade 

LOUSADA SÉCULO XXI – Apreciação, aprovação 
e envio, para conhecimento, à próxima sessão 
da Assembleia Municipal, os Instrumentos de 
Prestação de Contas (relatório de gestão, contas 
do exercício e proposta de aplicação de 
resultados) relativos ao Exercício de 2018, 
devidamente acompanhados da Certificação 
Legal das Contas e Relatório e Parecer do Fiscal 

Aprovar Unanimidade 



 

Único. 

ALA – ASSOCIAÇÃO LOUSADA ANIMAL – 
Atribuição de um subsídio no valor de 1.750,00€, 
destinado a apoiar as necessidades decorrentes 
da execução do seu plano anual de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

 


