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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    2233  

ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001199..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  3300  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001199..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 
 

1. ÓRGÃO DA AUTARQUIA 
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Proposta para atribuição de votos de louvor – 
Época desportiva 2018/2019 Aprovar Unanimidade 

 
 

2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Processo disciplinar nº. 1/NR//PD/2019 – Relatório 
final. Aprovar Maioria 

Informação nº. 19885, de 2019/12/17 – Recurso à 
reserva interna de recrutamento para ocupação 
de 1 posto de trabalho a tempo indeterminado 
previsto na carreira e categoria de Assistente 
Operacional (Educação). 

Aprovar Maioria 

 
 
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 vinte e um 
de dezembro do ano em curso que totaliza um 
saldo de três milhões seiscentos e noventa e nove 
mil quatrocentos e doze euros e cinquenta 
cêntimos 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Informação nº. 249, de 2019.12.12 - Relatório Final 
e respetivas Minutas, para aprovação, 
respeitantes ao concurso público para aquisição 
de gasóleo rodoviário a granel – Ano de 2020, 
bem como relatório preliminar já aprovado para 
conhecimento. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 19858, de 16/12/2019 - Relatório 
Final e respetivas Minutas, para aprovação, 
respeitantes ao concurso público para 
fornecimento contínuo de produtos alimentares 
de frutas, legumes e regime de fruta escolar para 
os estabelecimentos de educação e ensino do 

Aprovar Unanimidade 



 

concelho no ano de 2020, bem como relatório 
preliminar já aprovado para conhecimento. 

Alteração aos documentos previsionais a remeter 
à Assembleia Municipal, resultante da 
Publicação dos Mapas do Orçamento de Estado 
para o ano de 2020. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de IRS, para vigorar no Ano de 2020. Aprovar Unanimidade 

Proposta para a Taxa de IMI, para vigorar no Ano 
de 2020. Aprovar Unanimidade 

Proposta para a Taxa de Direitos de Passagem, 
para vigorar no ano de 2020. Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 18361/19 - Plano Anual de Feiras 
para o Ano de 2020. Aprovar Unanimidade 

 
 
 

4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da 
votação 

Informação n.º 18459/19 – Tarifário Social - 
Manutenção - 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 101452). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19325/19 – 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 – Cernadelo - (Consumidor n.º 104146). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19258/19 – Tarifário Socia l- 
Manutenção - 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 588). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19355/19 – 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 

Aprovar Maioria 



 

pedido isenção total da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais por insuficiência 
económica – Nevogilde - (Consumidor n.º 12074). 
Informação n.º 19216/19 – Tarifário Social-
Manutenção - 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 – Ordem - (Consumidor 
n.º 20759). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 18951/19 – 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 de 
redução 50% da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Caíde de Rei - (Cliente RSU n.º 
2539). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19209/19 – Tarifário Social - 
Manutenção - 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 18570) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19217/19 – Tarifário Social - 
Manutenção - 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) – Caíde de Rei - 
(Consumidor n.º 100560. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19205/19 – 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 – Nespereira - (Consumidor n.º 17356). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19108/19 – 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) – Nevogilde - (Consumidor n.º 102597) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19077/19 – Tarifário Social - 
Manutenção - Aprovação da atribuição do 

Aprovar Maioria 



 

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 – Torno - (Consumidor n.º 22703). 
Informação n.º 19069/19 – 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 – 
Sousela - (Consumidor n.º 19823). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18953/19 – 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 – Torno - (Consumidor n.º 24458). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18954/19 – Tarifário Social - 
Manutenção - 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 – Caíde de Rei - (Consumidor n.º 
15227). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19063/19 – 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 – S. Miguel - (Consumidor n.º 21924). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19065/19 – 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. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18599/19 – Tarifário Social - Aprovar Maioria 



 

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 – 
Torno - (Consumidor n.º 20765). 
Informação n.º 17780/19 – Tarifário Social - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido isenção Total da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais por insuficiência 
económica. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18780/19- 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)-– Sousela - (Consumidor n.º 25314). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18587/19 – Tarifário Social - 
Manutenção - Aprovação da proposta para 
deferimento do pedido de redução 50% da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica; 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18581/19 - 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” -– Torno - (Consumidor n.º 20852). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18329/19 – Tarifário Social - 
Manutenção - 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 – Boim - (Consumidor n.º 
105199).- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19035/19 – Tarifário Social - 
Manutenção - 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 – Pias - (Consumidor n.º 17468). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19174/19 – Abastecimento de 
Água e Águas Residuais (Proposta para 
aprovação de estrutura tarifária para o ano 
2020). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19177/19 – Resíduos Sólidos 
Urbanos (Proposta para aprovação de estrutura 
tarifária para o ano 2020). 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 617/DOMA/19 – Regeneração 
urbana do espaço público envolvente à Rua do 
Picoto – 2.ª Fase 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 18607/19 – Beneficiação da 
Escola Básica e Secundária Lousada Norte – 2.ª 
Fase” – Aprovação do projeto de execução 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 18761/19 – “Beneficiação da 
Escola Básica e Secundária Lousada Oeste – 2.ª 
Fase” 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 19408/19 – Beneficiação da 
Escola Básica de Lousada Este – Aprovação do 
projeto de execução. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 625/DOMA/19 – Requalificação 
do espaço público da Av. do Santuário e da Av. 
do Alto do Fogo – Concurso Público” – 
Aprovação da prorrogação do prazo contratual 
por mais 77 dias 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 628/DOMA/19 – Requalificação 
do espaço público da Av. Cidade de Tulle – 
Reabilitação da Av. Cidade de Tulle – Concurso 
Público – Aprovação da realização da vistoria 
para efeitos de receção provisória e da respetiva 
comissão. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 632/DOMA/19 – “Interface 
Multimodal – Construção da Central de 
Autocarros” – Aprovação do Plano de Segurança 
e Saúde da empreitada, da fiscalização e do 
coordenador de segurança e saúde 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 9/19 -107/19 – “Beneficiação da 
Rua da Sra. do Carmo e Rua da Trovoada em 
Vilar do Torno e Alentém” – Aprovação do 
projeto de execução e da abertura do 
procedimento por concurso público 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 590/DOMA/19 – “Acordo de 
colaboração para a requalificação e 
modernização das instalações da Escola Básica 
de Lousada Centro, Lousada Oeste (Nevogilde), 
Lousada Norte (Lustosa) e Lousada Este Caíde de 
Rei” – Aprovação da assinatura dos acordos de 
execução a celebrar entre o Município de 
Lousada e o Ministério da Educação 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 19347/19 – “Contrato 
interadministrativo de delegação e partilha de 
competências e de constituição de “Unidade 
Técnica de Serviço” – Lote C – Norte Poente” 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 585/DOMA/19 – “Cedência 
gratuita de terreno para instalação de armário 
de VRP na Rua Cimo de Vila – Requalificação do 
espaço público da Av. do Santuário e da Av. do 
Alto do Fogo 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 19274/19 – “Rua São Bartolomeu – 
Figueiras” – Aprovação do Estudo Prévio 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 19782/19 – “Aparecida Futebol 
Clube” – Aprovação do fornecimento de material 
diverso e equipamentos para reparações e 
manutenção no recinto desportivo no valor de 
2.661,725€. 

Aprovar Unanimidade 

 



 

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

TURISMO 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 19484/19 – (Proposta de 
atribuição de prémios no âmbito da feira do 
cavalo - 2019) – Proposta para a atribuição de 
prémios, no valor de 500€, referente ao Concurso 
de Gincana para Cavalos e Póneis e à Corrida 
de Póneis 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 19867/19 – (Proposta de 
cooperação para a igualdade e não 
discriminação entre a Comissão para a 
Cidadania e Igualdade do Género e o 
Município). 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 19871/19 – Integração do 
Município como associado da Associação de 
Turismo do Porto. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 19916/19 – LOUSADA BEBÉ NATAL. Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 19929/19 – (Estratégia Local de 
Habitação de Lousada) – 

Aprovar Unanimidade 

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

DESPORTO 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 19958/19 – Subsídio ao ACP no 
valor de 58.428,86€ destinado a apoiar a 
realização da prova SUPER SPECIAL STAGE DE 
LOUSADA (SSS Lousada), prova integrada no 
“WRC Vodafone Rally de Portugal 2019”, 
realizada a 30 de maio de 2019. 

Aprovar Unanimidade 

 


