
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  6644//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  0022  ddee  mmaarrççoo  ddee  22002200..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1166  ddee  mmaarrççoo  ddee  22002200..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Assunto Deliberação tomada Resultado da 
votação 

 Recurso à reserva de recrutamento interna para 
ocupação de mais quatro postos de trabalho a 
tempo indeterminado previstos na carreira e 
categoria de Assistente Operacional (Educação) 
– Ratificação do despacho do Exmo. Sr. 
Presidente datado de 19/02/2020. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
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 trinta e um 
de janeiro em curso que totaliza um saldo de três 
milhões duzentos e quinze mil quatrocentos e 
oitenta e um euros e vinte cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 1639/20 – 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 103145). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 2033/20 – 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 – Sousela - (Consumidor n.º 18531). 

Informação n.º 2043/20 – 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 – Nespereira - 
(Consumidor n.º 12429). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 2317/20 – 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 de redução de 50% da 
tarifa de disponibilidade de água e águas 
residuais por insuficiência económica – Casais - 
(Consumidor n.º 19017). 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 2463/20 – 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 – 
Lustosa - (Consumidor n.º 8771). 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 2510/20 – 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 13086). 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 2531/20 – 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 18850). 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 2573/20 – 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 – Boim- (Consumidor n.º 25652). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 2665/20 – 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 102467). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 2300/20 – 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 – 
Macieira- (Instalação n.º 23599). 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 97/DOMA/20 – “Requalificação do 
espaço público da Av. do Santuário da Av. do 
Alto do Fogo – Concurso Público” – Aprovação 
do relatório do gestor do contrato e da 
fiscalização (aprovação das alterações ao 
projeto inicial). 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 109/DOMA/2020 – “Rede de percursos 
pedonais – Complexo Desportivo/Parque Urbano 
Municipal – 1.ª Fase – Concurso Público” – 
Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da 
Empreitada, bem como a fiscalização da obra e 
do coordenador de segurança e saúde. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 2345/20 – “União de Freguesias de 
Figueiras e Covas – Cobertura do fontanário na 
Travessa da Costa n.º 2 – Covas” – Aprovação do 
fornecimento de telhas no valor de 276,75 €. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

5. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ESCONÓMICAS E TURISMO  
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
INF. Nº. 2042/20 – (Proposta de atribuição de 
prémios no âmbito do Concurso de Camélias – XI 
Festival Internacional de Camélias) – Proposta 
para atribuição de prémios no âmbito do 
Concurso de Camélias – XI Festival Internacional 
de Camélias, no valor total de 1000,00€ (mil 
euros). 

Aprovar Unanimidade 



 

INF. Nº. 2346/20 – (Normas de participação – XVI 
Olimpíadas da Europa) – Proposta de aprovação 
das normas de participação nas XVI Olimpíadas 
da Europa. 

Aprovar  Unanimidade 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
NIPG N.º8206/20 - Subsídio à LADEC no valor de 
10.000,00€, destinado à execução do seu plano 
de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º9967/20 - Retificação de deliberação de 
câmara de 17.02.2020, onde se lê “USALOU – 
Associação Sénior do Autodidata de Lousada” 
deverá ler-se “Associação Cultural e Etnográfica 
dos Professores de Lousada”. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 7289/20 - Isenção do pagamento do 
passe escolar da aluna constante da 
informação, desde a presente data até final do 
ano letivo 2019/2020. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 66495/19 - Isenção do pagamento do 
passe escolar da aluna constante aa informação 
desde a presente data até final do ano letivo 
2019/2020. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º9207/20 - Aditamento à deliberação de 
câmara de 02.12.2019 referente à transferência 
de verba para a Junta de Freguesia de Caíde de 
Rei. 

Aprovar Unanimidade 

 


