
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  8855//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  0066  ddee  aabbrriill  ddee  22002200..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2200  ddee  aabbrriill  ddee  22002200..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Medidas excecionais e temporárias de resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2 e da doença Covid – 19 
- Ratificação do Despacho do Sr. Presidente. 

Aprovar ratificar 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 três de abril 
em curso que totaliza um saldo de três milhões 
oitocentos e trinta e três mil novecentos e 
cinquenta e nove euros e catorze cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÁO URBANISTICA 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
PROC. N.º 315/19 – (PERMUTA DE TERRENO) – 
Retificação da deliberação de 03/02/2020. Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 3475/20 – 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 – 

Aprovar Maioria 



 

Aveleda - (Consumidor n.º 17850). 

Informação n.º 3473/20 – 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) - Silvares – (consumidor nº. 103154). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3324/20 – 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 – 
Figueiras - (Consumidor n.º 14099) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3399/20 – 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 – 
Ordem - (Consumidor n.º 3156). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4035/20 – 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 – Nevogilde - (Consumidor n.º 13932). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4126/20 – 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 – 
Meinedo - (Consumidor n.º 9434). 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4122/20 – 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 – 
Cristelos - (Consumidor n.º 20369). 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 4047/20 – 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 por 
insuficiência económica – Nevogilde - 
(Consumidor n.º 23939). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4045/20 – 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 – 
Lodares - (Consumidor n.º 7271). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4034/20 – 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 – Aveleda - (Consumidor n.º 19294). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3747/20 – 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 15255). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4098/20 – 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 
de 50% da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 
Cristelos - (Consumidor n.º 168). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 3956/20 – 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 – 

Aprovar Maioria 



 

Sousela - (Consumidor n.º 24745). 
Informação n.º 16569/19 – 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 – Aveleda - (Consumidor n.º 19293). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18154/19 – 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) – Caide de Rei – (consumidor nº. 
100488). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 17403/19 – 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 por 
insuficiência económica – Meinedo - 
(Consumidor n.º 23634). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18166/19 – 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 
20896). 

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 por 
insuficiência económica – Caíde - (Consumidor 
n.º 25106). 

Aprovar Maioria 

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 nº. 139/DOMA/2020 – “Obras de Aprovar Unanimidade 



 

requalificação e de eficiência energética do 
Auditório Municipal – Concurso Público” – 
Aprovação da suspensão da execução dos 
trabalhos - Ratificação de despacho. 
Informação n.º 143/DOMA/20 – “Redes 
complementares de águas residuais – Setor II – 
Concurso Público” – Aprovação da Conta Final 
da Obra e notificação ao empreiteiro. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 15566/19 – “ORU – Vila de 
Lousada e Vila da Aparecida” – Aprovação da 
Operação de Reabilitação Urbana da Vila de 
Lousada e Vila da Aparecida. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 5099/20 – “Regeneração urbana 
do espaço público envolvente à Rua do Picoto” 
– Aprovação da minuta do protocolo a celebrar 
entre o Município de Lousada e a “TNP – 
Imobiliária, Lda”, bem como as respetivas 
contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 5114/20 – “Ampliação do 
cemitério de Nespereira” – Aprovação da minuta 
do protocolo a celebrar entre o Município de 
Lousada, a União de Freguesias de Nespereira e 
Casais, António Basílio Pimentel Seara Carneiro 
Leão e Maria Antónia Pimentel Seara Carneiro 
Leão, bem como as respetivas contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 6360/20 - Isenção do pagamento das 
refeições escolares dos alunos n.º 11142 e 11149, 
com início na fatura do mês de fevereiro/2020, 
inclusive, até final do presente ano letivo. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 16686/20 - Câmara Municipal delibere 
remeter à aprovação da Assembleia Municipal a 
autorização para assunção de compromissos 
plurianuais para a aquisição de serviço de 
transportes escolares, em transporte coletivo de 
passageiros (passe escolar) para o ano letivo de 
2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 16732/20 - Atribuição de uma bolsa de 
apoio no valor de 650,00€ a uma lousadense que 
frequenta, no presente ano letivo, a Universidade 
Hochschule Fur Musik Hanns Eisler, Berlin (ensino 
artístico/musica) de forma a colmatar as 
elevadas despesas inerentes à frequência dessa 
formação. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 16674 – Atribuição de subsídios a várias 
associações do concelho, destinados a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução dos seus 
planos anuais de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nª. 4049/20 – (Reajuste de renda – 
Empreendimento de Habitação Social de 
Meinedo) – Proposta de reajuste do valor da 

Aprovar Unanimidade 



 

renda em regime de arrendamento apoiado do 
arrendatário Luís Manuel Morais Lago. 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

NIPG nº. 6360/20 - Isenção do pagamento das 
refeições escolares dos alunos n.º 11142 e 11149, 
com início na fatura do mês de fevereiro/2020, 
inclusive, até final do presente ano letivo. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 16686/20 - Câmara Municipal delibere 
remeter à aprovação da Assembleia Municipal a 
autorização para assunção de compromissos 
plurianuais para a aquisição de serviço de 
transportes escolares, em transporte coletivo de 
passageiros (passe escolar) para o ano letivo de 
2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nª. 16731/20 - Atribuição do número de 
bolsas de estudo a estudantes lousadenses que 
frequentam o ensino superior, ano letivo 
2019/2020. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 16732/20 - Atribuição de uma bolsa de 
apoio no valor de 650,00€ a uma lousadense que 
frequenta, no presente ano letivo, a Universidade 
Hochschule Fur Musik Hanns Eisler, Berlin (ensino 
artístico/musica) de forma a colmatar as 
elevadas despesas inerentes à frequência dessa 
formação. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 16674 – Atribuição de subsídios a várias 
associações do concelho, destinados a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução dos seus 
planos anuais de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nª. 15403/20 – Apreciação, aprovação e 
envio, para conhecimento, à próxima sessão da 
Assembleia Municipal, os Instrumentos de 
Prestação de Contas (relatório de gestão, contas 
do exercício e proposta de aplicação de 
resultados) relativos ao Exercício de 2019, 
devidamente acompanhados da Certificação 
Legal das Contas e Relatório e Parecer do Fiscal 
Único. 

Aprovar Unanimidade 

 


