
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  110077//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  1188  ddee  mmaaiioo  ddee  22002200..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0011  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22002200..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 

Assunto Deliberação tomada Resultado da 
votação 

Aplicação do tarifário previsto para as “Famílias 
Numerosas” a todos os consumidores domésticos 
do serviço de abastecimento de água e 
saneamento, com efeitos nas faturas dos meses 
de abril, maio e junho; 
Aquisição de 1.000 viseiras, visando uma 
campanha de oferta deste equipamento de 
proteção individual junto dos estabelecimentos 
abertos ao público com instalações no concelho. 

Ratificar Unanimidade 

Proposta do Exmo. Sr. Presidente para aprovar a 
criação e composição da Comissão Técnica 
Independente, tendo como âmbito de atuação 
o estudo e a interpretação, através do relatório 
final, dos resultados obtidos por análises 
laboratoriais às amostras de resíduos 
provenientes de Itália com destino ao aterro da 
RIMA. 

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 quinze de 
maio em curso que totaliza um saldo de três 
milhões trezentos e setenta e dois mil setecentos 
e cinquenta e quatro euros e vinte e dois 
cêntimos.  

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 6061/20 – 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 

Aprovar Maioria 



 

Total da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 
Nevogilde - (Consumidor n.º 6804). 
Informação n.º 6599/20 – 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 – 
Vilar Torno e Alentem - (Consumidor n.º 20328). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 6572/20 – 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 12326). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 4165/20 – “Proposta de início ao 
procedimento administrativo de alteração do 
Regulamento de Serviços de Gestão de Resíduos 
Urbanos”. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 6189/20 – “Requalificação da Rua 1.º de 
Maio e da Av. da Liberdade – 1.ª Fase – Concurso 
Público” – Aprovação da suspensão da 
execução dos trabalhos. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 6189/20 – “Requalificação da Rua 1.º de 
Maio e da Av. da Liberdade – 1.ª Fase – Concurso 
Público” – Aprovação da suspensão da 
execução dos trabalhos. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 4558/20 – “Associação Teatral de Letras 
100 Cessar – Conclusão das obras na sede” – 
Aprovação do fornecimento de material no valor 
de 174,00 € + IVA. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 5916/20 – “Juventude Desportiva de 
Meinedo – Obras de reparação da sede” – 
Aprovação do fornecimento de material diverso 
no valor de 822,10 € + IVA. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
INF. Nº. 6751/20 – (Proposta de atribuição de 
subsídio à Conferência Vicentina de Santo André 
de Cristelos (Associação das Obras Sociais de S. 
Vicente de Paulo). 

Aprovar Unanimidade 



 

4. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇAO E DESPORTO  
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
NIPG nº. 20013/20 – Apoio Social Escolar - 
Consulta prévia para a aquisição de ligações à 
internet. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 20840/20 - Aditamento à deliberação de 
Câmara de 06/04/2020 no sentido de alterar o 
número de bolsas de estudo a atribuir no ano 
letivo 2019/2020. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 16731/20 – Aprovação da lista definitiva 
de atribuição de bolsas de estudo 2019/2020. Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 17868/20 – Aprovação do contrato de 
comodato a celebrar entre este Município e a 
Associação Cultural e Recreativa Renascer da 
Primavera. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 17701/20 – Aprovação do contrato de 
comodato a celebrar entre este Município e a 
Confraria do Bazulaque de Magneto. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 16337/20 – Aprovação do contrato de 
comodato a celebrar entre este Município e o 
Teatro Experimental Magnetense. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 19617/20 – Aprovação do “Relatório de 
Execução Orçamental e Financeira – 1.º Trimestre 
2020” da Lousada Séc. XXI – Atividades 
Desportivas e Recreativas, E.M. Sociedade 
Unipessoal, Lda. e envio à Assembleia Municipal 
para efeitos de acompanhamento e controlo. 

Aprovar Unanimidade 

 
 


