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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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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 vinte de 
setembro em curso que totaliza um saldo de três 
milhões novecentos e noventa mil seiscentos e 
catorze euros e dois cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da 
votação 

Informação n.º 12035/19 – Aprovação da não 
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 – Meinedo - 
(Consumidor n.º 8074). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 12035/19 – Aprovação da não 
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 – Meinedo - 
(Consumidor n.º 8074). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 12286/19 – 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 104494). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 12282/19 – Aprovação da não 
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 

Aprovar  Maioria 



 

disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Cristelos - (Consumidor 
n.º 1597). 
Informação n.º 12287/19 – 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 12326). 

Aprovar Maioria 

 Informação n.º 13659/19 – 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 23304). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13772/19 – 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 14749). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13735/19 – Aprovação da não 
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 13766). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13663/19 – Aprovação da não 
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 5415). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13732/19 – Aprovação da 
atribuição do tarifário social por se enquadrar no Aprovar Maioria 



 

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 17429). 
Informação n.º 13772/19 – 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 14749). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13852/19 – 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% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Lodares - (Consumidor 
n.º 19188). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 14175/19 – Aprovação da não 
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% da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Cristelos - (Consumidor 
n.º 20350). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 398/DOMA/19 – “Ampliação das 
Redes de Águas Residuais – Bacia do Vizela” – 
Aprovação da realização da Receção Provisória 
da obra, bem como a respetiva comissão. 
Ratificação do despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 415/DOMA/19 – “Obras de 
Requalificação e Eficiência Energética do Edifício 
da Biblioteca” – Aprovação da prorrogação do 
prazo de execução da obra por 29 dias, com 
caráter gracioso. Ratificação do despacho 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 437/DOMA/19 – “Requalificação 
do Espaço Público do Largo da Aparecida.” – 
Aprovação do plano de segurança e saúde da 
empreitada e nomeação dos intervenientes em 
obra. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 438/DOMA/19 – “Requalificação 
da Avenida de S. Vicente com Ligação à 
Variante Urbana.” – Aprovação do plano de 
segurança e saúde da empreitada e nomeação 

Aprovar Unanimidade 



 

dos intervenientes em obra. 
Informação n.º 439/DOMA/19 – “Requalificação 
da Rua 1.º de Maio e da Avenida da Liberdade.” 
– Aprovação do plano de segurança e saúde da 
empreitada e nomeação dos intervenientes em 
obra. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 13658/19 – “Associação 
Desportiva e Recreativa de Aveleda” - 
Aprovação da cedência de material para obras 
de melhoramentos das infraestruturas da Sede, 
no valor de 1.929,18 €. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 14197/19 – Cedência Gratuita de 
terreno para a obra de “Beneficiação da 
Avenida 5 de Outubro - Boim” – Aprovação da 
minuta do protocolo a celebrar entre o Município 
de Lousada e Daniel Francisco Machado de 
Babo, Eurico Fernando Machado de Babo e 
Maria Angelina Machado de Babo e respetivas 
contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
3. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E 

TURISMO 
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proposta de atribuição de subsídio à Associação 
de Cultura Musical de Lousada, no valor de 2 
055€ (dois mil e cinquenta e cinco euros), para 
colmatar despesas decorrentes das 
comemorações do Dia Mundial do Turismo. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 14182/19 – Proposta de adesão 
do Município de Lousada à Associação 
Portuguesa de Camélias. Aprovar Unanimidade 

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

DESPORTO 
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º13704/19 – Aprovação da não 
isenção do pagamento da refeição escolar, da 
aluna identificada com o (código n.º 11955) que 
frequenta a EB Nogueira (1.º ciclo), para o ano 
letivo 2019/2020. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º13822/19 – Aprovação da isenção 
do pagamento da refeição escolar do aluno 
identificado com o (código n.º 13501) que 

Aprovar Unanimidade 



 

frequenta a EB Silvares (jardim de infância), para 
o ano letivo 2019/2020. 

Informação n.º14160/19 – Aprovação da isenção 
do pagamento da refeição escolar e 
pagamento do valor mínimo estabelecido pela 
Câmara Municipal para o prolongamento de 
horário da aluna identificada com o (código n.º 
12772), que frequenta a EB Nespereira (jardim de 
infância), para o ano letivo 2019/2020. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º14170/19 – Aprovação da não 
Isenção do pagamento da refeição escolar do 
aluno identificado com o (código n.º 11854) que 
frequenta a EB Lustosa (1.º ciclo), para o ano 
letivo 2019/2020. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º14193/19 – Aprovação da isenção 
do pagamento da refeição escolar do aluno 
identificado com o (código n.º 13503), que 
frequenta a EB Boavista – Silvares (jardim de 
infância), para o ano letivo de 2019/2020 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º14256/19 – Aprovação da isenção 
do pagamento de passe escolar à aluna que 
frequenta o 7.º ano na Escola Secundária de 
Lousada, identificada na informação aludida, 
para o ano letivo de 2019/2020.- 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º14395/19 – Aprovação da isenção 
do pagamento de passe escolar ao aluno que 
frequenta o 9.º ano da EB2/3 de Caíde de Rei, 
identificado na informação aludida, desde o 
início do presente ano letivo. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º14396/19 - Aprovação da isenção 
do pagamento de passe escolar à aluna que 
frequenta o 11.º ano da EB2/3 de Nogueira, 
identificada na informação aludida desde o 
início do presente ano letivo.  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º14397/19- Aprovação da isenção 
do pagamento de passe escolar à aluna que 
frequenta o 9.º ano da EBS de Lousada, 
identificada na informação aludida desde o 
início do presente ano letivo. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º14423/19- Aprovação da isenção 
do pagamento de passe escolar à aluna que 
frequenta o 5.º ano da EB 2/3 de Lousada, 
identificada na informação aludida desde o 
início do presente ano letivo. 

Aprovar Unanimidade 

Ratificação de despacho – ratificação do 
despacho do Sr. Presidente da Câmara de 
12/09/2019 que isenta de pagamento de passe 
escolar por carência económica para o ano 
letivo 2019/2020 os alunos constantes nas 
informações n.º13778/19; nº13888/1; n.º14131/19); 

Aprovar Unanimidade 



 

n.º14155/19; n.º14165/19 e n.º14194/19. 

FPL – Federação Portuguesa de Lohan Tao,UP – 
Atribuição de um subsídio no valor de 356,00€, 
destinado a colmatar as despesas de transporte 
(avião) que terão com o atleta lousadense 
n.º2753, Ricardo Fonseca que foi convocado 
para representar Portugal na Taça do Mundo 
que se realizará no Libano entre os dias 1 e 4 de 
novembro de 2019. 

Aprovar Unanimidade 

LEMA – Lousada Events Motorsport Association – 
Atribuição de um subsídio no valor de 500,00€ 
destinado a apoiar o evento que se realizará no 
dia 29/09/2019. 

Aprovar Unanimidade 
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