
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  331122//DDAARRHH//22001199  
  

 
 

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    0022  

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

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1122  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001199..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Informação nº. 18696, de 2019/11/27 – 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 Unanimidade 

 
 
2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria referente ao dia vinte e nove 
de novembro do ano em curso que totaliza um 
saldo de três milhões quatrocentos e vinte e dois 
mil cento e oitenta e um euros e oitenta e quatro 
cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Informação nº. 18779/19 – 1º. Aditamento a 
contrato de crédito celebrado em 22/07/2019 
nos termos do qual o Banco BPI, SA concederá 
ao Município um empréstimo até ao montante 
de 1.493.298,16€. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da 
votação 

Informação n.º 17937/19 – 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 5799). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 17830/19 – 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 

Aprovar Maioria 



 

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 1595). 
Informação n.º 17778/19 – 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) - Torno - (Consumidor n.º 104250). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 17938/19 – 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 – São Miguel - (Consumidor n.º 6952). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 17920/19 – 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 – Cernadelo - (Consumidor n.º 8125). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 17772/19 – 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 – 
Caíde de Rei - (Consumidor n.º 18576). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 17679/19 – 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) - Sousela - (Consumidor n.º 103287). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 17681/19 – 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 19814). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 17522/19 – Tarifário Social - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Aprovar Maioria 



 

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 17736). 
INF. N.º 584/DOMA/2019 – “Beneficiação da Rua 
da Restauração em Boim – Concurso Público” – 
Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da 
Empreitada da fiscalização da obra e do 
coordenador de segurança e saúde. 

Aprovar Unanimidade 

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

TURISMO 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

INF. Nº. 18528/19 – (AJUDAS TÉCNICAS - 
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA) – 
Proposta de apoio para aquisição de cadeira de 
rodas elétrica para o utente António Manuel da 
Silva Cunha, adaptada à sua incapacidade, nos 
termos propostos. 

Aprovar Unanimidade 

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

DESPORTO 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 18650/19 – Transferência para a 
junta de freguesia de Caíde de Rei da verba total 
de 2.280,00€, destinada a minimizar as despesas 
dos transportes escolares dos alunos a +3km das 
suas residências para a Escola Básica de Caíde 
de Rei e vice-versa. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 18646/19 - Atribuição de subsídio 
ao Caíde de Rei Sport Clube no valor de 
1.000,00€. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 18688/19 – Minuta de Protocolo 
de Cedência de Utilização de Instalações a 
celebrar entre o Município de Lousada e o AD 
Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

 


