
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  225588//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    1144  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22002200..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2288  ddee  ddeezzeemmbbrroo  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 
Consolidação de mobilidade interna da 
trabalhadora Sandra Mariana Nunes de Sousa  
da categoria de Assistente Técnico para Técnico 
Superior. 

Aprovar Unanimidade 

Informações nº.s 15922/20; 15084/20 e 14773/20 - 
Abertura de procedimento concursal para 5 
postos de trabalho de assistente operacional. 

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 
três de outubro que totaliza um saldo de 
quatro milhões quinhentos e sessenta e 
cinco mil quinhentos e noventa e quatro 
euros e noventa e sete cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Informação nº. 103/20, de 02/12/2020 - 
Aquisição de Gasóleo Rodoviário Aditivado 
a Granel – Ano 2021 – Procedimento ao 
Abrigo do Acordo Quadro da CIM – 
Relatório Final. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Informação n.º 18656/20 – Abastecimento 
de água e águas residuais – Aprovação da 
proposta para alteração de estrutura do 
tarifário; Aprovação do tarifário para o ano 
2021. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18665/20 – Resíduos Urbanos 
– proposta de aprovação de estrutura 
tarifária para o ano 2021. 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 17533/20 – Tarifário Social – Aprovar Maioria 



 

Deferido o pedido de isenção de RSU 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 – Lustosa - (Consumidor n.º 
24264). 
Informação n.º 17597/20 – Tarifário Social – 
Deferido o pedido de isenção de RSU 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 17755). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 17621/20 – Tarifário Social - 
Deferido o pedido de isenção de RSU 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 – Nevogilde- 
(Consumidor n.º 11938). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 17622/20 – Tarifário Social - 
Indeferido o pedido de isenção de RSU 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 
16585). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 18110/20 – Tarifário Social - 
Indeferido o pedido de isenção de RSU 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 50% de 
água e águas residuais” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido 

Aprovar  Maioria 



 

isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Meinedo - (Consumidor n.º 
4277). 
Informação n.º 14078/20 – Tarifário Social - 
Deferido o pedido de isenção de RSU por se 
enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, 
(Aviso nº 6843/17); - Torno - (Consumidor nº 
104250). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 14071/20 – Tarifário Social – 
Deferido o pedido de isenção de RSU 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 12748). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 15108/20 – Tarifário Social - 
Indeferido o pedido de isenção de RSU 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 50% 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 
9871). 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 17565/20 – “Requalificação do 
espaço público do Parque Urbano Dr. Mário 
Fonseca – Construção do Parque Urbano 
Municipal – 3.ª Fase” – Aprovação da 
abertura do procedimento por concurso 
público com o preço base de 494.136,75 €; 
Aprovação do júri do procedimento e do 
gestor do contrato; Aprovação do 
programa de procedimento e caderno de 
encargos. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 18195/20 – “Beneficiação da Rua do 
Mouro em Caíde de Rei” – Aprovação do 
projeto de execução; Aprovação da 
abertura do procedimento por concurso 
público com o preço base de 265.504,17 €; 
Aprovação do programa de concurso, do 
caderno de encargos e do júri do concurso. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 18255/20 – “Beneficiação da Rua da 
Agrela e da Rua Casal de Baixo, Aveleda – 
Concurso Público” – Aprovação da lista de 

Aprovar Unanimidade 



 

omissões e disponibilização da mesma aos 
interessados. 
INF. N.º 18610/20 – “Beneficiação da Av. Dr. 
Sérgio Moreira da Silva, Av. Adriano Rafael e 
Av. do Souto em Macieira” – Aprovação do 
projeto de execução; Aprovação da 
abertura do procedimento por concurso 
público com o preço base de 540.020,04 €; 
Aprovação do programa de procedimento, 
do caderno de encargos e do júri do 
concurso. 

Aprovar Unanimidade 

INF. 18636/20 – “Beneficiação da Rua do 
Loureiro, Lustosa – Concurso Público” – 
Aprovação da adjudicação da empreitada 
à firma “Tamivia – Construções e Obras 
Públicas, S.A.”, pelo valor de 408.693,50 € + 
IVA; Aprovação da minuta do contrato a 
celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

INF. Nº. 18672/20 – Pedido de transmissão de 
atribuição de habitação em regime de 
arrendamento apoiado – Pedido de transmissão 
de atribuição de habitação (arrendatário 05-23), 
nos termos do artigo 39º do Regulamento 
Municipal de Atribuição e Gestão das 
Habitações Sociais, para conhecimento. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 18714/20 – Proposta de atribuição de 
subsídio à IPSS Ave Cooperativa Intervenção 
Psico-Social (ACIP) - Proposta de atribuição de 
subsídio à IPSS Ave Cooperativa Intervenção 
Psico-Social (ACIP), no âmbito da candidatura 
ao Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais – 3.ª Geração (PARES 3.0). 

Aprovar Maioria 

INF. Nº. 18707/20 – Contrato de Comodato – 
Minuta de Contrato de Comodato a 
celebrar no âmbito da candidatura ao 
Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais – 3ª Geração (PARES 
3.0). 

Aprovar Maioria 

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



 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

NIPG N.º 51295/20 – Isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar e atribuição de 
escalão A para o subsídio de livros de fichas e 
material escolar ao aluno com o código n.º9431, 
ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 52739/20 – Isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar e atribuição de 
escalão A para o subsídio de livros de fichas e 
material escolar ao aluno com o código n.º13674, 
ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 14015/20 – Isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar ao aluno com 
o código n.º14015, ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 55246/20 – Isenção do pagamento da 
componente de refeição aos alunos com os 
códigos n.º12555 e n.º14096, ano letivo 2020/2021. 
 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 61281/20 – Atribuição de um subsídio a 
Associações de cariz desportivo do Concelho, 
discriminadas na referida informação, bem como 
os valores aí referidos. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 61271/20 – Atribuição de um subsídio no 
valor de 600,00€ ao C.C.D. Ordem. 

Aprovar Unanimidade 

 Aprovar Unanimidade 
 Aprovar Unanimidade 
 Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 


