
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  115577//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  1100  ddee  aaggoossttoo  ddee  22002200..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2244  ddee  aaggoossttoo  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 
Consolidação da mobilidade interna 
intercarreiras dos trabalhadores: 
- Ana Alice Leão Machado dos Santos 
Mota da carreira e categoria de Assistente 
Operacional para a carreira e categoria 
de Assistente Técnico; 
- Carla Manuela Machado das Neves, da 
carreira e categoria de Assistente 
Operacional para a carreira e categoria 
de Assistente Técnico; e 
- Zita Maria Ferreira Martins, da carreira e 
categoria de Assistente Operacional para 
a carreira e categoria de Assistente 
Técnico. 

Aprovar Unanimidade 

Consolidação da mobilidade Intercarreiras 
do trabalhador: 
- Carlos Filipe Rebelo Barbosa da categoria 
de técnico de informática para a 
categoria de Especialista de Informática 
Grau 1, Nível 1. 

Aprovar Unanimidade 

Infinitesearch, Lda – Atribuição do estatuto 
de Projeto de Interesse Municipal no 
âmbito do Regulamento de Projetos de 
Interesse Municipal – PIM. 

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 sete de agosto de 2020 que totaliza um 
saldo de quatro milhões trezentos e setenta 
mil treze euros e vinte e dois cêntimos. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 



 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Informação n.º 10753/20 – 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 – Torno - (Consumidor n.º 22202). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9898/20 – 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 – Santo Estevão - (Consumidor 
n.º 23867). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8369/20 – Tarifário Social - 
Aprovação da 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 – Cristelos - (Consumidor n.º 
20817). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10470/20 – 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 50% 
isenção da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Torno - (Consumidor n.º 19929). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10588/20 – 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); 

Aprovar Maioria 



 

“Isenção da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido 50% 
isenção da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Nogueira - (Consumidor n.º 
13945). 
INF. N.º 299/DOMA/20 – Regeneração 
urbana do espaço público envolvente à Rua 
do Picoto – 1.ª Fase – Aprovação da Conta 
Final da obra e da notificação ao 
empreiteiro. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 304/DOMA/20 – Requalificação do 
espaço público da Av. do Santuário e da Av. 
do Alto do Fogo – Aprovação da redução 
da garantia bancária. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 312/DOMA/2020 – Regeneração 
urbana do espaço público envolvente à Rua 
do Picoto – 2.ª Fase – Aprovação da 
suspensão dos trabalhos da empreitada – 
RATIFICAÇÃO DESPACHO. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 301/DOMA/20 – “Protocolo de 
cedência do Monte de S. Domingos” – 
Aprovação da aquisição de terreno pelo 
valor de 170.388,21€. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 11069/20 – “Requalificação da Rua 
1.º de Maio e da Av. da Liberdade em Boim – 
1.ª Fase” – Negociação de terreno para 
relocalização do Cruzeiro de Boim–
Aprovação da aquisição de terreno pelo 
valor de 1.200,00 €. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 10815/20 – “Regulamento de zonas 
de estacionamento de duração limitada de 
Lousada” – Aprovação do aditamento ao 
regulamento – Proposta de estacionamento 
de duração limitada na Rua de St.º António 
e Rua José Teixeira da Mota (parcial), 
Silvares. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 11428/20 – “Aquisição da Quinta de 
Vila Pouca em Meinedo” Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 11304/20 - “Lugares de 
estacionamento – Táxis” – Aprovação da 
alteração da localização de 6 lugares de 
estacionamento. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 



 

INF. Nº. 10484/20 – (Reajuste de renda – 
Empreendimento de Habitação Social de 
Lustosa) 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 10776/20 – (Reajuste de renda – 
Empreendimento de Habitação Social de 
Cernadelo) 

Aprovar Unanimidade 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

NIPG N.º35939/20 - Subsídio no valor de 
1.480,00€ ao Moto Clube de Lousada, 
destinado a apoiar 2 motociclistas que 
disputam os Campeonatos Nacionais de 
Motociclismo. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º35925/20 - Subsídio no valor de 
17.020,00€ ao Clube Automóvel de Lousada, 
destinado a apoiar 23 pilotos que disputam 
os Campeonatos Nacionais de 
Automobilismo. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 31322/20 - Isenção do pagamento 
da refeição escolar e redução do valor a 
pagar pelo prolongamento de horário 
(tarde) para o valor mínimo do aluno 
n.º13415 para o ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 36225/20 - Implementação do 
projeto piloto de Bolsa de Estudo em área 
estratégica (Engenharia Têxtil), por um 
período que se identifica até final do ano 
letivo de 2021/2022. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 34168/20 – Aditamento à 
deliberação de câmara de 19/06/2020 para 
se acrescentar a Papelaria Aguarela. 

Aprovar Unanimidade 

 


