
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  119911//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  2288  ddee  sseetteemmbbrroo  ddee  22002200..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0099  ddee  oouuttuubbrroo  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 nº 13833/20: Recurso à reserva de 

recrutamento do procedimento concursal na 

carreira e categoria de Técnico Superior de 

Serviço Social. 

Aprovar  Unanimidade 

 

 

 

2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Resumo diário de tesouraria. 

A Câmara tomou conhecimento do resumo 

diário de tesouraria referente ao dia vinte e cinco 

de setembro em curso que totaliza um saldo de 

quatro milhões setecentos e trinta e nove mil 

seiscentos e setenta e cinco euros e quarenta e 

cinco cêntimos. 

Aprovar Unanimidade 

 

 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 10786/20 – 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) – Boim - (Consumidor n.º 100273) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13099/20 – Tarifário Social – A não 

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 – Cernadelo - 

(Consumidor n.º 20896). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 12803/20 – Tarifário Social - A 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 

Aprovar Maioria 



 

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 23047). 

Informação n.º 13069/20 – 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 

50% da tarifa de disponibilidade de água e 

águas residuais por insuficiência económica – 

Cristelos - (Consumidor n.º 14749) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13084/20 – 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 

50% da tarifa de disponibilidade de água e 

águas residuais por insuficiência económica – 

Torno - (Consumidor n.º 20852).-- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13141/20 – 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 

50% da tarifa de disponibilidade de água e 

águas residuais por insuficiência económica – 

Cristelos - (Consumidor n.º 20350). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 12948/20 – 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 5275). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 12928/20 – Tarifário Social - A 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 – 

Cristelos - (Consumidor n.º 19). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 12481/20 – Tarifário Social - A não 

atribuição do tarifário social por não se 

enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, (Aviso nº 

Aprovar Maioria 



 

6843/17); “Isenção da tarifa de disponibilidade 

de água e águas residuais” - Aprovação da 

proposta para deferimento do pedido isenção 

50% da tarifa de disponibilidade de água e 

águas residuais por insuficiência económica – 

Alvarenga - (Consumidor n.º 7051). 

Informação n.º 12242/20 – 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 – 

Boim - (Consumidor n.º 7812). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13283/20 – 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 – 

Aveleda - (Consumidor n.º 13888). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13264/20 – 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 – 

Aveleda - (Consumidor n.º 19294). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13190/20 – Tarifário Social - A 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 26418). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13275/20 – 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 17429). 

Aprovar Maioria 

Informação nº 1799/20 – Cálculo da Taxa de 

Gestão de Resíduos (TGR) para o ano 2020. 
Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 377/DOMA/2020 – Obras de Aprovar Unanimidade 



 

requalificação e de eficiência energética do 

Auditório Municipal – Concurso Público – 

Aprovação do levantamento da suspensão dos 

trabalhos. 

INF. ML/1011/CPN/E – Requalificação do espaço 

público da EM 605 ao cruzamento do Jogo, Pias – 

Concurso Público – Aprovação da adjudicação 

do procedimento à firma “Higino Pinheiro & 

Irmão, S.A.”, pelo valor de 618.164,55 € + IVA; 

Aprovação da minuta do contrato a celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

INF. ML/1023/CPN/E – Requalificação do espaço 

público do Parque Urbano Dr. Mário Fonseca – 3.ª 

Fase – Aprovação da decisão de não 

adjudicação do procedimento e da sua 

notificação aos interessados. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 13340/20 – Associação de Solidariedade 

Social de Nevogilde – Aprovação da atribuição 

de subsídio no valor de 1.850,00 € + IVA para 

melhoria das instalações do Movimento Sénior. 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da proposta do Sr. Vereador para 

submeter a consulta pública, pelo prazo de 30 

dias, o projeto de Regulamento da Paisagem 

Protegida Local do Sousa Superior, nos termos 

constantes do documento Anexo I, que faz parte 

integrante da proposta. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 12215/20 - Alteração ao Regulamento 

Municipal de Atribuição e Gestão das 

Habitações Sociais – Proposta de aprovação da 

alteração ao Regulamento Municipal de 

Atribuição e Gestão das Habitações Sociais, a 

qual contempla as alterações introduzidas pela 

nova lei de bases da habitação, 

nomeadamente, a Lei n.º 83/2019, de 3 de 

setembro. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 13689/20 – Descentralização 

Administrativa - Transferência de competências 

no domínio da ação social - Proposta para que a 

Câmara Municipal, nos termos do artigo 30.º, n.º 

2, da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, aprove e 

submeta à Assembleia Municipal a delegação 

de competências previstas no artigo 3.º, n.º 2, do 

Decreto-lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, no 

domínio da ação social e elencadas na Parte III 

da proposta anexa à presente informação e 

para os efeitos do artigo 20.º deste último 

diploma, na Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 13766/20 – Atribuição de subsídio a 

instituições de solidariedade social do concelho -  

Proposta de atribuição de subsídio às instituições 

de solidariedade social discriminadas, para fazer 

face às despesas decorrentes da entrega de 

alimentos e refeições, devido à pandemia do 

Covid-19: 

- Associação de Desenvolvimento e Apoio Social 

de Meinedo ………….……………………………355€; 

- Centro Social e Paroquial e Meinedo 

Aprovar Unanimidade 



 

……………………………………………………..160€; e 

- Santa Casa da Misericórdia de Lousada …...35€. 

NIPG Nº. 31178/20 – Indeferimento do pedido de 

isenção de pagamento da refeição escolar do 

aluno com o código nº. 10932 para o ano letivo 

de 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 39549/20 – Isenção do pagamento do 

passe escolar do aluno com o registo do 

processo nº. 39549/20, para o ano letivo 

2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 44634/20 – Subsídio à Associação de 

Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Mário 

Fonseca destinado ao apoio à família no âmbito 

escolar para o ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

 

 
 

 

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

 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

INF. Nº. 12215/20 - Alteração ao Regulamento 

Municipal de Atribuição e Gestão das 

Habitações Sociais – Proposta de aprovação da 

alteração ao Regulamento Municipal de 

Atribuição e Gestão das Habitações Sociais, a 

qual contempla as alterações introduzidas pela 

nova lei de bases da habitação, 

nomeadamente, a Lei n.º 83/2019, de 3 de 

setembro. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 13689/20 – Descentralização 

Administrativa - Transferência de competências 

no domínio da ação social - Proposta para que a 

Câmara Municipal, nos termos do artigo 30.º, n.º 

2, da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, aprove e 

submeta à Assembleia Municipal a delegação 

de competências previstas no artigo 3.º, n.º 2, do 

Decreto-lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, no 

domínio da ação social e elencadas na Parte III 

da proposta anexa à presente informação e 

para os efeitos do artigo 20.º deste último 

diploma, na Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 13766/20 – Atribuição de subsídio a 

instituições de solidariedade social do concelho -  

Proposta de atribuição de subsídio às instituições 

de solidariedade social discriminadas, para fazer 

face às despesas decorrentes da entrega de 

alimentos e refeições, devido à pandemia do 

Covid-19: 

- Associação de Desenvolvimento e Apoio Social 

Aprovar Unanimidade 



 

de Meinedo ………….……………………………355€; 

- Centro Social e Paroquial e Meinedo………160€; 

e 

- Santa Casa da Misericórdia de Lousada …..35€ 

 

 

 

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

 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

NIPG N.º31178/20 – Indeferimento do pedido de 

isenção de pagamento da refeição escolar do 

aluno com o código nº. 10932 para o ano letivo 

de 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º39549/20 – Isenção do pagamento do 

passe escolar do aluno com o registo do 

processo nº. 39549/20, para o ano letivo 

2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º44634/20 – Subsídio à Associação de Pais 

do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca 

destinado ao apoio à família no âmbito escolar 

para o ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

 


