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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  ddee    1111  

nnoovveemmbbrroo  ddee  22001199..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2255  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001199..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada Resultado da 
votação 

A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria referente ao dia oito de 
novembro em curso que totaliza um saldo de três 
milhões cento e vinte e oito mil seiscentos e 
cinquenta e sete euros e quarenta e nove 
cêntimos 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da 
votação 

Informação n.º 16039/19 – Tarifário Social - 
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 21021). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16039/19 – Tarifário Social - 
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 21021). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16265/19 – Tarifário Social - 
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 14970). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16275/19 – Tarifário Social - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social Aprovar Maioria 



 

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 58). 
Informação n.º 16254/19 – Tarifário Social - 
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 nº. 101724). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 16211/19 – Tarifário Social - 
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 2230). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16684/19 – Tarifário Social - 
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 – 
Silvares - (Consumidor n.º 19850) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16775/19 – Tarifário Social - 
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 – 
Cernadelo - (Consumidor n.º 13091). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16619/19 – Tarifário Social - 
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 21539) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16596/19 – Tarifário Social - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar no artigo 46.º do 
Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos 

Aprovar Maioria 



 

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 – Lustosa - (Consumidor n.º 23639). 
Informação n.º 16562/19 – Tarifário Social - 
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% da isenção da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Meinedo - 
(Consumidor n.º 4277). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16562/19 – Tarifário Social - 
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% da isenção da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Meinedo - 
(Consumidor n.º 4277). 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 528/DOMA/19 – “Ampliação das redes de 
águas residuais – Bacia do Vizela” – Aprovação 
da Conta Final da empreitada e da notificação 
ao adjudicatário, bem como a respetiva 
notificação ao empreiteiro. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 529/DOMA/19 – “Redes complementares 
de águas residuais – Setor II” – Aprovação da 
Conta Final da empreitada e da notificação ao 
adjudicatário, bem como a respetiva notificação 
ao empreiteiro. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 17062/19 – “Rede de percursos pedonais 
Complexo Desportivo – Parque Urbano Municipal 
– 1.ª Fase” – Aprovação da abertura do concurso 
público, com preço base de 267.805,05€ + IVA, 
do Júri do procedimento, do programa de 
procedimento e do caderno de encargos. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 537/DOMA/19 – “Regeneração urbana do 
espaço público envolvente à Rua do Picoto – 2.ª 
Fase” – Aprovação da adjudicação da 
empreitada à firma “Higino Pinheiro & Irmão, 
S.A.”, pelo valor de 366.737,85 € + IVA; Aprovação 
da minuta do contrato a celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

INF. 518/DOMA/19 – “Cedência gratuita de 
terreno para alargamento da Rua Cimo de Vila 
no âmbito da obra: Requalificação do espaço 
público da Av. do Santuário e da Av. do Alto do 
Fogo” – Aprovação da minuta do protocolo a 
celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. 
Joaquim Lopes Correia e a Sra. Ana de Carvalho 
Oliveira, bem como as respetivas contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 16575/19 – “Associação Teatral Letras 100 Aprovar Unanimidade 



 

Cessar” – Aprovação do fornecimento de 
material diverso no valor de 636,25 € + IVA, para 
reparação da Escola Primária do Bairral – Sousela. 
INF. N.º 17066/19 – “Rancho Folclórico de 
Nogueira” – Aprovação do fornecimento de 
material no valor de 2.000,00 € + IVA para 
construção de anexo. 

Aprovar Unanimidade 

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

TURISMO 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
INF. Nº. 16363/19 – (PROPOSTA DE APOIO À LUZ 
DO REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS 
SOCIAIS DESFAVORECIDOS DO MUNICÍPIO DE 
LOUSADA – HABITAÇÃO SOCIAL DE LUSTOSA) – 
Proposta de atribuição de apoio para 
pagamento de danos patrimoniais sofridos pela 
arrendatária Fernanda Martins Miranda, no valor 
total de 1 353,00€, de acordo com o orçamento 
apresentado, nos termos dos artigos 4º e 7º do 
Regulamento para Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos do Município de Lousada, bem 
como o disposto no artigo 35º referido 
Regulamento. 

Aprovar Unanimidade 

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

DESPORTO 
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º. 17294/19 – Transferência de verba 
para a junta de freguesia de Caíde de Rei de 
forma a minimizar as despesas com o transporte 
de alunos UEEEA do Agrupamento de Escolas 
Lousada Este (2.ºciclo). 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 16570/19 - Isenção do 
pagamento da refeição escolar do aluno 13553 
para o ano letivo 19/20. Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 17261/19 - Alteração de um dos 
representantes do Município nos Conselhos Gerais 
dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Lousada e designação dos seus substitutos, até 
final do quadriénio 2017/2021. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 17232/19 - Alteração de um dos 
elementos do Júri do Concurso de apreciação Aprovar Unanimidade 



 

das candidaturas à atribuição de bolsas de 
estudo deste Município a estudantes Lousadenses 
que frequentam o ensino superior, até final do 
quadriénio 2017/2021. 

Informação nº. 17285/19 - Contrato de Parceria 
“Circuito Lousada Correr” a celebrar entre este 
Município e algumas associações do Concelho 
de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 17284/19 - Proposta para que o 
Executivo Municipal remeta à Assembleia 
Municipal a minuta do contrato programa para o 
ano de 2020, a celebrar entre este Município e a 
“Lousada Século XXI”. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 17310/19 - Adenda ao contrato 
comodato celebrado entre este Município e o 
YBAC – Yoseikan Budo Associação de Caíde de 
Rei. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 17345 - Subsídio à União 
Desportiva de Lagoas no valor de 400,00€. Aprovar Unanimidade 

 


