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PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  
  
  

 

  --------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  
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OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Descentralização de Competências do Domínio 

da Educação. 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 vinte e oito 
de junho em curso que totaliza um saldo de três 
milhões setecentos e oitenta e um mil cento e 
setenta e um euros e dezoito cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 

Resultado 
da 

votação 

Informação n.º 9820/19 – 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 – 
Alvarenga - (Consumidor n.º 7051). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9809/19 - 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 – Nevogilde - 
(Consumidor n.º 14121). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9535/19 - 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 

Aprovar Maioria 



 

proposta para deferimento do pedido isenção 
50% da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 

Nevogilde - (Consumidor n.º 8112). 
Informação n.º 9373/19 – 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 – 
Cristelos - (Consumidor n.º 19971). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9353/19 – 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 20116). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9390/19 – 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 – Boim - (Consumidor n.º 
17755). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 9215/19 – 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) – Ordem 
- (Consumidor n.º 102779). 

Aprovar Maioria 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 9896/19 – Proposta de atribuição 
de subsídio às associações juvenis e grupos 
equiparados do concelho, no valor total de 
1720€ (mil setecentos e vinte euros). 

Aprovar Unanimidade 

 
 



 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

 
FUNDO AMBIENTAL E DE INVESTIGAÇÃO LOUSADA 
SUSTENTÁVEL 19/20 – Aprovação das normas da 
3.ª edição. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 10259/2019, de 26/06/2019 -  
Realização da “Clericus Cup”. Aprovar Unanimidade 

 


