
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  118866//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    1155  

jjuullhhoo  ddee  22001199..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0022  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001199..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Assembleia Geral da RIMA – Resíduos Industriais e 
Meio Ambiente, SA -  

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Consolidação da mobilidade interna 
intercarreiras do trabalhador  Sérgio Miguel de Sá 

Leão da Costa, a exercer funções no 
Departamento de Obras Municipais e Ambiente, 
decorrido o período experimental de 120 dias 

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 doze de 
julho em curso que totaliza um saldo de dois 
milhões oitocentos e dezoito mil cento e oitenta e 
cinco euros e trinta e sete cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Aditamento às 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 Unanimidade 

Cláusulas Contratuais para apreciação, relativas 
ao Empréstimo a Longo Prazo até € 1.493.298,16, 
destinado ao “ Plano de Investimento na Rede 
Viária. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 

Resultado 
da 

votação 



 

Informação n.º 10479/19 – 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 – Cristelos - (Consumidor 

n.º 20817). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9182/19 – 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 – 
Sousela - (Consumidor n.º 16588). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9176/19  – 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 –  Ordem - (Consumidor 
n.º 7257). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9169/19 – 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 – 
Figueiras - (Consumidor n.º 18293). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9134/19 – 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 – 
Figueiras - (Consumidor n.º 20389). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 254/DOMA/19 – Reabilitação do 

Sistema de Decantação das Captações da 

Serra. 

- Aprovação do projeto de execução e peças 
do procedimento. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 257/DOMA/19 – Construção do 

Reservatório da Serra. 
Aprovar Maioria 



 

- Aprovação do projeto de execução e peças 

do procedimento. 

Informação n.º 259/DOMA/19 – Lousada + Verde. 

- Aprovação do projeto de execução. 
Aprovar Maioria 

Informação n.º 269/DOMA/19 – Obras de 

Requalificação e Eficiência Energética do 

Auditório Municipal. 

- Aprovação do Auto de Suspensão do 
procedimento de Consignação dos Trabalhos. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 280/DOMA/19 – Requalificação 

da Escola Básica de Lousada Centro – 1.ª Fase – 

Concurso Público. 

- Relatório do gestor de contrato. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 288/DOMA/19 – Requalificação 

do espaço público da Av. do Santuário e da Av. 

Alto do Fogo – Concurso Público. 

-  Relatório do gestor de contrato e da 
fiscalização. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10684/19 – Eficiência Energética – 

Habitação Social. 

- Aprovação da abertura de concurso público 
por lotes para a execução da empreitada, cujo 

preço base global é de € 1.147.421,13+IVA divido 
em 3 lotes. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10409/19 – Centro Cultural e 

Recreativo de Covas. 

- Aprovação de atribuição de subsídio no valor 
de € 11.000,00 para apoio às obras da cobertura 
e pintura da sede. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 270/DOMA/19 – Ampliação do 

Cemitério de Macieira. 

- Aprovação da deliberação do projeto de 

interesse público municipal com o fim de justificar 

junto da R.A.N a desafetação do terreno. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 276/DOMA/19 – Parceria a 

celebrar entre o Município de Lousada, Edifício 

INTUL e FSM – Indústria de Confeções, S.A. 

- Aprovação da minuta de parceria a celebrar e 
respetivas contrapartidas. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 279/DOMA/19 – Alargamento da 

Rua de St.º Ovídio – Aveleda. 

- Aprovação da minuta de protocolo a celebrar 

entre o Município de Lousada e Maria Aldina 

Macedo Gomes dos Reis e esposo Manuel 

Fernando Moreira e Maria Josefina Carvalho 

Macedo (usufrutuária) e respetivas 

contrapartidas; 

- Revogação da deliberação da Exma. Câmara 

de 01/10/2018 e do Protocolo n.º 13/2018 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10184/19 – Regeneração Urbana 

do Espaço Público da Praça do Românico – 

Realojamento Sr. José da Silva Miranda. 

- Aprovação da minuta de contrato de 

Aprovar Maioria 



 

arrendamento para fim habitacional a celebrar 
entre o Município de Lousada e o Sr. José da Silva 
Miranda 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

TRANSPORTES ESCOLARES 19/20 – Autorização 
para a aquisição de serviços de transporte 
escolar em serviço público de transporte regular. 

Aprovar Unanimidade 

Aditamento à deliberação de câmara de 
03/06/2019 para a atribuição de mais uma bolsa 
de estudo no valor de 450,00€. 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da lista definitiva de atribuição de 

bolsas de estudo a estudantes lousadenses. Aprovar Unanimidade 

Informação 10948/18/ de 19/08/09 - AÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR 19/20 – proposta para a 
atribuição de uma verba para a aquisição de 
material escolar e livros de fichas aos alunos que 

possuem escalão A e escalão B e que 
frequentam o 1.º ciclo do ensino básico da rede 
pública. 

Aprovar Unanimidade 

BANDA MUSICAL DE LOUSADA – Atribuição de um 
subsídio no valor de 6.000,00€ destinado a apoiar 

na manutenção (assistência técnica) dos 
instrumentos musicais bem como na aquisição 

de novos. 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE NOGUEIRA – 
Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ 
destinado a apoiar os custos decorrentes da tour 
que o grupo “Bando das Gaitas” irá realizar. 

Aprovar Unanimidade 

CENTRO CULTURAL E DESPORTIVA DE NESPEREIRA – 
RANCHO FOLCLÓRICO “FLORES DA PRIMAVERA” – 
Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ 
destinado a custear as despesas com a 
confeção dos trajes bem como aquisição dos 
instrumentos para os novos elementos.  

Aprovar Unanimidade 

 
 


