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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  0066  ddee  mmaaiioo  ddee  22001199..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2200  ddee  mmaaiioo  ddee  22001199..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 

 
1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Relatório de desempenho das unidades 
orgânicas, que dependem diretamente de 
membros do Órgão Executivo – Ano de 2018  – 
Ratificação da avaliação atribuída. 

Aprovar Maioria 

 
 

2. DIVISÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS 
 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Aquisição de prédio urbano à Associação 
Industrial de Lousada  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 três de maio do corrente ano, 

que totaliza um saldo de três milhões cinquenta e 
um mil setecentos e onze euros e oitenta e cinco 

cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 

Resultado 
da 

votação 
Informação n.º 5649/19 – 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) – António Augusto Costa – Casais - 
(Consumidor n.º 100719). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 5346/19 - Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no 
artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão 

Aprovar Maioria 



 

de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17) – António 
Costa Teixeira – Lustosa - (Consumidor n.º 101679). 
Informação n.º 1523/19 - 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 – – Ilda Gonçalves – 
Cristelos - (Consumidor n.º 691). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 6397/19 - 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 50% 
isenção da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 
Virgílio Alves de Sousa – Macieira - (Consumidor 
n.º 10837).  

Aprovar Maioria 

Informação n.º 6374/19 - 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) – Maria 
Helena Xavier Carvalho – Meinedo - (Consumidor 
n.º 102246). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 6183/19 - 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 – 
Maria Fátima Pinto – Boim - (Consumidor n.º 
24536). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 5954/19 - 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 – Armando Ferreira 
Sousa – Meinedo - (Consumidor n.º 18850). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 5984/19 - 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 

Aprovar Maioria 



 

águas residuais por insuficiência económica – 
Camila Vilaça Marinho – Cristelos - (Consumidor 
n.º 127). 

Informação n.º 6163/19 - 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 – Manuela Mesquita 
Pinto – Meinedo - (Consumidor n.º 9026). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 166/DOMA/19 – “Construção de 
percurso pedonal E.N. 207-2 à E.N. 320-1, Caíde 
de Rei – Rede de Percursos Pedonais 
Meinedo/Caíde de Rei (1.ª fase)” – Aprovação 
do Projeto de Execução. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 167/DOMA/19 – “Obras de 
Requalificação e de eficiência energética do 
edifício EB1/JI Ordem” – Aprovação do Projeto 
de Execução. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 5792/19 – “Projeto “Desafio 
Bioescola 360º” – Aprovação das normas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 5792/19 – “Programa de apoio à 
redução tarifária nos transportes públicos na CIM 
do Tâmega e Sousa - Candidatura” – Aprovação 
das medidas 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 6957/19- Proposta de atribuição 
de subsídio à União de Freguesias de Santa 
Margarida, Cernadelo e São Miguel, no valor de 
2500€ (dois mil e quinhentos euros), no âmbito da 
realização de uma visita de estudo por parte dos 
formandos do curso de “Técnicos de Máquinas 
de Confeção”, à Exposição Internacional da 
Indústria Têxtil (“TEXPROCESS”), que decorrerá 
entre os dias 14 e 17 de maio de 2019, em 
Frankfurt. 

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 
da aluna Ângela Iara Morais Cruz para o ano 
letivo de 2018/2019. 

Aprovar Unanimidade 

“LOUSADA SÉC. XXI” – Submissão à próxima 
Assembleia Municipal, para efeitos de 
acompanhamento e controlo, do Relatório de 
Execução Orçamental e Financeiro – 1.º trimestre 
2019, apresentado pelo Conselho de 
Administração. 

Aprovar Unanimidade 

UNIÃO CULTURAL E RECREATIVA DE BOIM – 
Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€, 
destinado a apoiar na aquisição do fardamento. 

Aprovar Unanimidade 

 


