
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  113399//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  2200  ddee  mmaaiioo  ddee  22001199..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0033  ddee  jjuunnhhoo  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 
Recurso à reserva de recrutamento interna 
constituída para ocupação de mais 4 postos 
trabalho a tempo indeterminado previsto na 
carreira e categoria de Assistente Operacional 
(Educação) 

Aprovar Unanimidade 

Abertura de procedimento concursal para 
provimento de três postos de trabalho na carreira 
de técnicos superiores em regime de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, previstos no 
mapa de pessoal para 2019, nas seguintes áreas:- 
- Engenharia Civil (ramo hidráulica); 
- Engenharia Florestal; e 
- Biologia. 

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 dezassete  de maio do corrente 
ano, que totaliza um saldo de três milhões vinte e 

um mil quatrocentos e oitenta e nove euros e 
sessenta e nove cêntimos.---------------------------------- 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Cláusulas Contratuais para apreciação, relativas 
ao Empréstimo a Longo prazo até 770.000,00 €, 
destinado à aquisição de terrenos para a “ 
Ampliação do Complexo Desportivo “ e o “ Novo 
Mercado Municipal “. 

Aprovar Maioria 

 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 

Resultado 
da 

votação 
Informação n.º 7124/19 – 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) – 

Aprovar Maioria 



 

Consumidor nº 100273 – Boim. 

Informação n.º 7042/19 - 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 – 
Consumidor nº 9370 – Nevogilde. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 7030/19 - 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 –  
Consumidor 11339 – Nevogilde. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4780/19 - 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 – 
Consumidor nº 10290 – Cernadelo. 

Aprovar Maioria 

 Informação n.º 7131/19 - 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 50% isenção da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Consumidor nº 7580 – 
Silvares 

Aprovar Maioria 

 
 Informação n.º 7125/19 - 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 – 
Consumidor nº 10014 – Nevogilde. 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 7656/19 – “Requalificação do 
espaço Público do Largo da Aparecida – 
Concurso Público” 
 Aprovação da abertura do procedimento por 
Concurso Público para a execução da 
empreitada, cujo preço base é de 442.741,34 € + 

Aprovar Unanimidade 



 

IVA; 
 Aprovação do Júri do procedimento e do gestor 
do contrato. 
Aprovação do Programa de Procedimento e 
Caderno de Encargos. 
Informação n.º 7662/19 – “Requalificação da Rua 
Primeiro de Maio e da Avenida da Liberdade – 1ª 
Fase – Concurso Público” 
 -Aprovação da abertura do procedimento por 
Concurso Público para a execução da 
empreitada, cujo preço base é de 344.821,50 € + 
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 7684/19 – “Redução de Perdas de 
Água no Sistema de Abastecimento do 
Concelho de Lousada – Aviso 12-2018-18 do 
POSEUR”. 
Aprovação do anteprojeto e estimativa de 
custos; e  
Aprovação do Plano Estratégico de Redução de 
Perdas; 
 

Aprovar Maioria 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 7574/19 – Proposta de Alteração 
ao Protocolo a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Lousada e a Associação Dignitude, 
no âmbito do Programa abem: Rede Solidária do 
Medicamento. 

Aprovar Unanimidade 

ANIVEC - Associação Nacional da Indústria de 
Vestuário e Confeção Informação nº. 7602/19 – 
Atribuição de apoio financeiro  no montante de 
2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), com vista 
à comparticipação da participação/deslocação 
dos formandos do Curso Técnico de Máquinas 
de Costura à Exposição Internacional da Indústria 
Têxtil, denominada “Texprocess”, que decorrerá 
entre os dias de 14 e 17 maio do corrente ano, 
em Frankfurt. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 6407/19 – Proposta de atribuição 
de prémios aos vencedores, no âmbito das XV 
Olimpíadas da Europa. 

Aprovar Unanimidade 

 



 

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

DESPORTO 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

ADL – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE LUSTOSA – 
Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ 
destinado a apoiar a V STREET CROSS LUSTOSA. 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO DE HÓQUEI DE LOUSADA – 
Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ 
destinado a apoiar nas despesas que terão com 
a sua participação no “Eurohockey Champions 
Challenge II (Men) 2019”.  

Aprovar Unanimidade 

 


