
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  2200//DDAARRHH//22002200  
  

 
 

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  1133  ddee  jjaanneeiirroo    ddee  22002200..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2222  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22002200..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 
1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Informação 322/2020 – Consolidação da 
mobilidade interna do trabalhador da Divisão de 
Sistemas de Informação e Comunicação. 

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 treze de 
janeiro que totaliza um saldo de três milhões 
trezentos e setenta e dois mil trezentos e oitenta e 
sete euros e setenta e nove cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 18950/19 – 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 – Torno - (Consumidor n.º 
22202). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18992/19 – 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 – Meinedo - (Consumidor n.º 11947). 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 19531/19 – 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 – Nogueira - (Consumidor n.º 13945). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19608/19 – 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 – Lodares - (Consumidor n.º 24993). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 19814/19 – 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 – Lustosa - (Consumidor n.º 24264). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 19966/19 – 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 
8141). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 20041/19 – 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 tarifa de disponibilidade de água 
e águas residuais por insuficiência económica - 
Cernadelo - (Consumidor n.º 15175). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 20056/19 – 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 

Aprovar Maioria 



 

pedido isenção total da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais por insuficiência 
económica – Meinedo - (Consumidor n.º 11945).  

INF. N.º 635/DOMA/19 – “Eficiência Energética – 
Habitação Social – Empreendimentos de 
Meinedo e Cernadelo” – Aprovação dos 
esclarecimentos e da lista de erros e omissões a 
enviar aos interessados; Aprovação da 
prorrogação do prazo fixado para a 
apresentação das propostas por 30 dias, bem 
como a notificação dos interessados através da 
plataforma eletrónica. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 649/DOMA/19 – “Substituição do relvado 
sintético do estádio de Hóquei em Campo” – 
Aprovação da realização da receção provisória 
e da comissão de vistoria. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 3/DOMA/20 – “VilarIntegra – 
Requalificação integrada da Mata de Vilar: da 
fruição turística à sustentabilidade – Concurso 
Público” – Aprovação do Relatório do Gestor do 
Contrato.  

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 231/20 – “Aquisição de um terreno em S. 
Mamede”- Aprovação da atribuição de subsídio 
à Junta de Freguesia de Vilar do Torno e Alentém 
no valor de 20.000,00 €, para aquisição de 
terreno junto à igreja e cemitério para criar um 
parque de estacionamento. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 341/20 - “Beneficiação e ampliação do 
campo de futebol da Aveleda” – Aprovação da 
minuta do protocolo a celebrar entre o Município 
de Lousada e a Sra. Carla Susana Pereira de 
Moura Mendonça e o Sr. Nuno Miguel Barbosa 
Dias da Silva. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

INF. Nº. 100/20 – (Comparticipação relativa ao 
ano de 2020, no âmbito do projeto Movimento 
Sénior) – Proposta para a atribuição de subsídio à 
Associação de Solidariedade Social de 
Nespereira, no valor de 39 985€ (trinta e nove mil 
novecentos e oitenta e cinco euros), referente à 
comparticipação da autarquia, na qualidade de 
investidor social, no projeto Movimento Sénior. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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



 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º260/20 – Minuta de protocolo de 
colaboração a ser celebrado entre o Município 
de Lousada e a “Jangada - Cooperativa 
Profissional de Teatro, CRL”. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º307/20 – Subsídio no valor de 
2.000,00€ ao LAC Basquetebol Clube, destinado 
à execução do seu plano de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 338/20 – Subsídio no valor de 
4.500,00€ ao Clube Motar Figueiras, destinado à 
execução do seu plano de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 274/20 – Subsídio no valor de 
2.000.00€ à Associação Desportiva e Cultural de 
Figueiras, destinado à realização da prova de BTT 
“XCO”.  

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 283/20 – Subsídio no valor 
9.000,00€ à Associação de Hóquei de Lousada, 
destinado a apoiar nas despesas com a 
participação no “Eurohockey Indoor Club 
Champions – Trophy (Men) 2020”. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 400/20 – Subsídio no valor de 
30.000,00€ ao Clube Automóvel de Lousada, 
destinado à execução do seu plano de 
atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 75/20 – Isenção de pagamento 
do passe escolar da aluna referenciada na 
informação para os restantes meses do ano letivo 
2019/2020. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 70/20 – Isenção do pagamento 
da refeição escolar do aluno 10955, do mês de 
janeiro 2020, inclusive, até final do presente ano 
letivo 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 293/20 – Subsídio no valor de 
54.000,00€ (pago em 12 tranches mensais iguais) 
à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Lousada, destinado às despesas 
com as suas atividades regulares no ano de 2020. 

Aprovar Unanimidade 

 


