
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  7711//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  0044  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001199..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1188  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 
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 um de março do corrente ano, 
que totaliza um saldo de dois milhões oitocentos 
e oitenta e oito mil trezentos euros vinte e dois 
cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Criação do Fundo de Maneiro da Ação Social 

(CPCJ) – ano 2019. 
Aprovar Unanimidade 

Projeto de decisão final – 2ª. fase do 
procedimento para arrendamento do espaço 
sito nas instalações sociais do estádio de Hóquei 
do complexo desportivo de Lousada 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 2038/19 – 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) – Mª Rosa 
Magalhães – Stª Margarida - (Consumidor n.º 
104894). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 2018/19 - 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 – Alberto Francisco Ribeiro – Torno - 
(Consumidor n.º 19929). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 2071/19 - 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 – Margarida Celeste Pacheco – Boim 
- (Consumidor n.º 19144) 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 3217/19 - 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 – Manuel Gomes Alves – Lodares - 
(Consumidor n.º 24181). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 2038/19 – 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 Ribeiro – 
Aveleda - (Consumidor n.º 17850). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 2832/19 – 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 Silva Sousa – 

Lustosa - (Consumidor n.º 24264). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 2662/19 – “Concurso Público para 
a aquisição de uma solução de gestão 
documental para os Municípios do Tâmega e 
Sousa” – Pedido de esclarecimentos do Tribunal 

de Contas - Aprovação da minuta da adenda 
ao contrato celebrado. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 74/DOMA/2019 – “Beneficiação 
da EM 561 desde a EN 207 (Ordem) à EN 106 
(Sousela) – Concurso Público”. 

- Aprovação da realização da receção 
provisória e da respetiva comissão. 
 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 82/DOMA/2019 – “Ampliação das 

redes de águas residuais – Bacia do Vizela – 
Concurso Público”. - Aprovação da prorrogação 
do prazo de execução da empreitada por 90 
dias. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 3267/19 – “Redes de 

abastecimento de água a Sousela e St.º Estêvão 
e redes de drenagem de águas residuais da 
bacias M4, M5, M7, M9, S27.2, S19, S28, S32, S32A 
e V8 – Concurso Público”. 
 - Aprovação da realização da receção 
definitiva e da respetiva comissão. 

Aprovar Unanimidade 

 
 



 

 
3. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO E 

DESPORTO  
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 3609/19 – Proposta de Protocolo a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Lousada 

e a Associação Dignitude, no âmbito do 
Programa abem: Rede Solidária do 
Medicamento. 

Aprovar Maioria 

Informação nº. 2317/19 - Proposta de atribuição 
de prémios, no valor de 1000,00€ (mil euros), no 

âmbito do concurso de camélias a realizar no X 
Festival Internacional de Camélias. 

Aprovar  Unanimidade 

 


