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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  
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LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1177  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001199..  

  

  

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 trinta e um de maio do corrente 
ano, que totaliza um saldo de três milhões cento 
e cinquenta e sete mil duzentos e dezoito euros e 
vinte cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Alienação do prédio denominado Casa do 
Carcereiro. Aprovar Unanimidade 

Alienação da parcela B1, para anexação ao lote 
42 do Alvará de loteamento nº. 2/2006 Aprovar Unanimidade 

 
2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 

Resultado 
da 

votação 

Informação n.º 7600/19 – 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 – 
Nevogilde - (Consumidor n.º 2088). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 7552/19 - 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) – Lustosa 
- (Consumidor n.º 101555). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 7594/19 - 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 11270). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 7704/19 - 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); “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 –  Boim - (Consumidor n.º 
2800). 
Informação n.º 8046/19 - 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  – Lodares - (Consumidor 
n.º 2699). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 210/DOMA/19 – “Obras de 

Requalificação e de eficiência Energética do 
Auditório Municipal – Concurso Público” – 
Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da 
empreitada, bem como a nomeação dos 
intervenientes em obra. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 7852/19 – “Clube Automóvel de 
Lousada” - Aprovação da cedência de material 
para apoio logístico ao Vodafone Rally de 
Portugal no valor de 2.799,23 €. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 6303/19 – “Rancho Folclórico de 

Nogueira” - Aprovação da cedência de material 
para conclusão dos muros de vedação do 
espaço da Sede no valor de 1.539,19 €. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 8096/19 – “Arranjo Paisagístico da 
Travessa do Externato de Eça de Queirós” – 

Aprovação de Constituição de Servidão de 
Passagem a celebrar entre o Município de 
Lousada e Clara de Pinto da Fonseca Amorim 
Lousada (cabeça de casal), Miguel Amorim 
Pereira Lousada, Maria Clara Megre Ferreira 
Lousada, Rodrigo Megre Ferreira Amorim 

Lousada, Maria Teresa Megre Ferreira Amorim 
Lousada e respetivas contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 8077/19 – “Arranjo Paisagístico da 
Travessa do Externato de Eça de Queirós” – 

Aprovação de Constituição de Servidão de 
Passagem a celebrar entre o Município de 
Lousada e Condomínio do Edifício Alentém 
representado por José Carlos Ramos Couto na 
qualidade de procurador e respetivas 
contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 218/DOMA/19 – “Gestelec – 
Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal, 
Lda – Processo de licenciamento 32/07” – 
Aprovação do levantamento da garantia 
bancária n.º GAR/07306738 a favor do Município 

de Lousada no valor de € 450.000,00, para 
execução das obras previstas em sede de 
licenciamento relativo ao processo 32/07. 

Aprovar Unanimidade 

 



 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 8429/19 – Proposta de Adenda ao 
Protocolo de Colaboração para Aquisição de 

Lentes e/ou Armações.- 
Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 8294/19 – Atribuição de prémios 
no âmbito do Programa de Empreendedorismo 
Jovem para o Território do Tâmega e Sousa, 
dirigido aos alunos do 12º ano do ensino 

profissional. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

4. 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 
e pagamento do valor mínimo estabelecido pela 

Câmara Municipal para o prolongamento de 
horário do aluno 13192, a partir da faturação do 
mês de março/19, inclusive. 

Aprovar Unanimidade 

BOLSAS DE ESTUDO 2018/2019 -  

 
Aprovar Unanimidade 

BOLSA DE APOIO A ESTUDANTE LOUSADENSE QUE 
FREQUENTA O ENSINO SUPERIOR NO ESTRANGEIRO 
(ENSINO ARTÍSTICO/MUSICA) – Atribuição de uma 
bolsa de apoio no valor de 650,00€. 

Aprovar Unanimidade 

 


