
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  0011//DDAARRHH//22002211  
  

 

 

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  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22002200..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0066  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22002211..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 

 

 



 

 

1. ORGÃO AUTARQUICOS 

 

 

 

2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

INF. Nº. 19353/20 - Abertura de procedimento de 

recrutamento e seleção de estagiários para o 

Município no âmbito do Programa de Estágios 

Profissionais na Administração Local (PEPAL) 

Aprovar Unanimidade 

 

 

 

3. 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 dezembro em curso que totaliza um saldo de 

quatro milhões novecentos e oitenta e seis mil 

setecentos e sessenta e três euros e noventa e 

quatro cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

INF. Nº. 18935/20 -  Anual de Feiras para o ano 

2021. 
Aprovar Unanimidade 

 

 
 

4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
INF Nº.  14999/20 – 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 

20112). 

Aprovar Maioria 

INF Nº.  14999/20 – 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 

Aprovar Maioria 



 

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 

20112). 

INF. Nº.  18604/20 – 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 17440). 

Aprovar Maioria 

INF. Nº.  13956/20 – 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 – Boim - (Consumidor n.º 

10192). 

Aprovar Maioria 

INF. Nº. 15118/20 – 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) – Covas - 

(Consumidor n.º 100889). 

Aprovar Maioria 

INF. Nº.  18512/20 – Tarifário Social - Indeferido a 

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 50% 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 8112). 

Aprovar Maioria 

PROC. N.º 28/20 – Inf. n.º 18947/20 - “Construção 

do Centro de Formação – Academia de 

Formação de Lousada.” – Aprovação do Plano 

de Segurança e Saúde, bem como a nomeação 

dos intervenientes em obra. 

Aprovar  Unanimidade 

INF. N.º 522/DOMA/20 - “Requalificação da Av. 

de S. Vicente com ligação à Variante Urbana – 

Concurso Público. ” – Aprovação da Conta Final 

da empreitada e respetiva notificação ao 

empreiteiro. 

Aprovar Maioria 

INF. Nº.  526/DOMA/20 - “Beneficiação do CM 

1150 desde a EN 207-2 ao Largo da Feira ” – 

Aprovação da Conta Final da empreitada e 

respetiva notificação ao empreiteiro. 

Aprovar Maioria 

INF N.º 507/DOMA/20 - “Candidatura POSEUR – 

Fecho de Redes de Águas Residuais em Diversos 

Aglomerados ” – Aprovação do Projeto de 

Execução. 

Aprovar Unanimidade 



 

INF. N.º 19055/20 – “Rancho Folclórico de 

Nogueira” – Aprovação da atribuição de 

material no valor de € 1.754,60 ao Rancho 

Folclórico de Nogueira para reconstrução de 

muro de vedação das instalações. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 18933/20 – “Associação Desportiva e 

Cultural de Figueiras – Obras de Manutenção da 

Sede Social” – Aprovação da atribuição de um 

subsídio no valor de € 5.000,00 à Associação 

Desportiva e Cultural de Figueiras para obras de 

manutenção da sua sede, a ser transferido da 

seguinte forma: 

Ano de 2020: € 2.500,00. 

Ano de 2021: € 2.500,00. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 19382/20 – “Contrato de Constituição do 

Direito de Superfície – Jardins do Santuário da 

Nossa Senhora da Aparecida” – Aprovação da 

minuta do Contrato de Constituição de Direito 

de Superfície, a celebrar entre Fabrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de S. Pedro Fins do Torno, 

a Junta de Freguesia do Torno e o Município de 

Lousada e respetivas contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

 

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

 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

INF. Nº. 19339/20 – Proposta de atribuição de 

subsídio anual de 12.000,00€, pelo período de 10 

anos, à IPSS Associação de Solidariedade Social 

de Nespereira, no âmbito da candidatura ao 

projeto “Alargamento da Creche, Serviço de 

Apoio Domiciliário e Centro de Dia”. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 19436/20 – Proposta de atribuição de 

subsídio à Cáritas Diocesana do Porto, no valor 

de 500,00€. 

Aprovar Unanimidade 

 

 

 

 

 

 

 


