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I. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 
 
1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Alienação do lote nº. 7 da ZAE, a favor da 
empresa Nunes & Pacheco, Ldª., contribuinte 
fiscal nº. 508 988 349, com sede na Rua da 
Fabrica, 105, Freguesia de Lustosa e Barrosas 
(Santo Estevão). 

Aprovar Unanimidade 

Prorrogação do prazo para início e conclusão de 
construção na “Zona de Acolhimento 
Empresarial de Lustosa”, alteração às Condições 
de Alienação dos Lotes de Terreno da ZAE de 
Lustosa. 

Aprovar Unanimidade 

Consolidação da mobilidade interna 
intercarreiras do trabalhador Luís Pedro de 
Moreira Mendes, a exercer funções na secção 
de Cobranças e Gestão de Clientes, subunidade 
orgânica flexível, inserida na unidade orgânica 
nuclear Departamento de Obras Municipais e 
Ambiente, decorrido o período experimental de 
120 dias. 

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 dez de 
agosto em curso que totaliza um saldo de três 
milhões sessenta e sete mil quinhentos euros e 
setenta cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Pedido de averbamento de contratos de 
arrendamento das lojas nº. 13 e nº.18 do 
mercado municipal de Lousada,  em nome de 
Deolinda Ferreira Barbosa para DEOLINDA 
BARBOSA, UNIPESSOAL, LDA, sendo única titular 
da sociedade. 

Aprovar Unanimidade 

Falta de pagamento das taxas de ocupação do 
lugar de Terrado nº.91/A, na Feira de Lousada em 
nome de MARIA AUGUSTA TEIXEIRA DA SILVA – 
Revogação da deliberação de 5/06/2017. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
3. DIVISÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS 



 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Informação n.º 24676/18 – Resolução de requerer 
a utilidade pública de uma parcela com a área 
de 285,00 m2 no âmbito da execução da obra 
de “Beneficiação da CM 1150 desde a EN 207-2 
ao Largo da Feira. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 24885/18 – Resolução de requerer 
a utilidade pública para constituição de servidão 
administrativa de aqueduto público subterrâneo, 
com uma área de 231 m2, no âmbito da 
execução da obra de “Conclusão da Rede de 
Drenagem de Águas Residuais na Bacia do 
Mezio”. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 5718/18 – 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) – Vítor 
Hugo F. Nunes – Silvares - (Consumidor n.º 7580).--- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 6061/18 – 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) – Maria 
Fernanda Mendes Silva – Caíde de Rei - 
(Consumidor n.º 100560).- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 6064/18 – 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) – 
Joaquim Moreira – Caíde de Rei - (Consumidor 
n.º 100402). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 24570/18 – 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 de isenção Total da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Maria Manuela 
Oliveira T. Coelho – Cristelos - (Consumidor n.º 
20116). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 6102/18 – 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) – Juvenal 
Silva Magalhães – Meinedo - (Consumidor n.º 
101980). 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 6180/18 – 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 de isenção Total da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Maria José Monteiro S. 
Marques – Silvares - (Consumidor n.º 19814). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 5639/18 – 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 de isenção Total da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Maria Augusta Silva 
Barbosa – Boim - (Consumidor n.º 17468). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 6153/18 – 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) – Joaquim Silva Magalhães – Lodares - 
(Consumidor n.º 101251). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 24576/18 – 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 de 
isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Ana Ribeiro Couto G. Moura – 
Meinedo - (Consumidor n.º 4277). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 6234/18 – 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 de 
isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Ana Gomes Cunha Guimarães – 
Nogueira - (Consumidor n.º 13945). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 24696 – 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 de 
isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – José António Matos – Torno - 
(Consumidor n.º 5799). 

Aprovar Maioria 



 

Informação n.º 5731/18 – “Conclusão das Redes 
de Drenagem de Águas Residuais na Bacia do 
Mezio” – Aprovação da prorrogação do prazo 
de execução da empreitada, por 45 dias. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 520/DOMA/17 – “Beneficiação da 
E.M. 561 desde a E.N. 207 (Ordem) à E.N. 106 
(Sousela)” – Aprovação da nomeação do novo 
diretor técnico da obra. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 521/DOMA/17 – “Beneficiação da 
E.M. desde a Rua da Igreja (Cernadelo) à E.M. 
564-2 (Macieira)” – Aprovação da nomeação do 
novo diretor técnico da obra. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 530/DOMA/17 – “Beneficiação do 
CM 1156 desde a Rotunda da Juventude à E.N. 
106 em Lodares” – Aprovação da marcação da 
receção provisória da obra, bem como a 
nomeação da respetiva comissão de vistoria. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 540/DOMA/18 – “Substituição do 
Relvado Sintético do Estádio de Hóquei em 
Campo – Concurso Público” – Aprovação da 
adjudicação da empreitada à firma “RED – 
Relvados e Equipamentos Desportivos, Lda” pelo 
valor de € 183.868,80 + IVA e respetiva minuta do 
contrato, conforme informação n.º 491/DOMA/18 
– Ratificação do Despacho. 

Aprovar Unanimada 

Informação n.º 24530/2018 – “Substituição do 
Relvado Sintético do Estádio de Hóquei em 
Campo – Concurso Público” – Aprovação do 
Plano de Segurança e Saúde da Empreitada, 
bem como a nomeação dos intervenientes em 
obra – Ratificação do Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 518/DOMA/18 – “Beneficiação do 
CM 1150 desde a E.N. 207-2 ao Largo da Feira” – 
Aprovação da alteração ao projeto de 
execução – Ratificação do Despacho -  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 24503/18 – “Requalificação da 
Escola Básica de Lousada Centro – 1.ª Fase – 
Concurso Público” – Aprovação do projeto de 
execução; 
- Aprovação da abertura de concurso público 
para a execução da empreitada, cujo preço 
base é de € 1.200.852,50+IVA; 
- Aprovação do caderno de encargos e 
programa de procedimento; 
- Aprovação do Júri do Procedimento; e  
- Aprovação da revogação da deliberação da 
Exma. Câmara de 04/09/2017 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 24540/18 – “Regeneração urbana 
do espaço público envolvente à Rua do Picoto – 
1.ª Fase – Concurso Público”.   
- Aprovação da abertura de concurso público 
para a execução da empreitada, cujo preço 
base é de € 523.840,27+IVA;  
- Aprovação do caderno de encargos e 
programa de procedimento; 
- Aprovação do Júri do Procedimento;  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 24784/18 – “Requalificação do 
Espaço Público da Avenida Cidade de Tulle – 

Aprovar Unanimidade 



 

Reabilitação da Avenida Cidade de Tulle – 
Concurso Público”  
- Aprovação da abertura de concurso público 
para a execução da empreitada, cujo preço 
base é de € 212.356,95+IVA;  
- Aprovação do caderno de encargos e 
programa de procedimento; e 
- Aprovação do Júri do Procedimento.  
Informação n.º 5796/18 – “Regeneração Urbana 
do Espaço Público Envolvente à Rua do Picoto – 
2.ª Fase - ” – Aprovação do projeto de execução. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 541/DOMA/18 – “Beneficiação de 
pavimentos e construção de passeios em 
Nevogilde e Casais ” – Aprovação da marcação 
da receção provisória da obra, bem como a 
nomeação da respetiva comissão de vistoria. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 6250/18 – “Associação Desportiva 
e Recreativa de Aveleda” - Aprovação da 
cedência de material no valor de € 1.729,45, 
para obras a realizar nos balneários. – Ratificação 
do Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 24648/18 – “Aparecida Futebol 
Clube” - Aprovação da cedência de material no 
valor de € 894,46, para obras de melhoramento e 
beneficiação da bancada do estádio. – 
Ratificação do Despacho. 
 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 6204/18 – “Associação Desportiva 
de Lustosa.” - Aprovação da cedência de 
material no valor de € 2.782,51, para a vedação 
do campo de futebol. – Ratificação do 
Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 7318/18 – “Associação de 
Desenvolvimento e Apoio Social de Meinedo” - 
Aprovação da cedência de material no valor de 
€ 1.491,90, para a vedação do logradouro do 
Complexo Social Magnetense. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 24780/18 – “Componentes não 
reservadas do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios de Lousada” - 
Aprovação da submissão a consulta pública. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 24684/18 – “Cedência gratuita de 
terreno para alargamento e retificação da 
Estrada da Ferradura, Meinedo – Aprovação da 
minuta do Protocolo de Cedência Gratuita a 
celebrar entre o Município de Lousada e Manuel 
Nunes da Costa Camizão e Maria Estrela 
Arrochela Monteiro Camizão Pais da Rocha, bem 
como as respetivas contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 24930/18 – “Fábrica da Igreja 
Paroquial de Nossa Senhora Aparecida” - 
Aprovação da atribuição de um subsídio no valor 
de € 20.000,00, para obra de recuperação da 
escadaria do Santuário da Capela Nossa 
Senhora Aparecida. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 24945/18 – “União Cultural e 
Recreativa de Boim.” - Aprovação da cedência 
de material no valor de € 3.572,23, para obras de 

Aprovar Unanimidade 



 

requalificação do espaço desportivo. 
 
 
5. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proposta de atribuição de subsídio à Conferência 
Vicentina Santo André de Cristelos, no valor de 
500,00€ (quinhentos euros), destinado à 
realização da Festa do Idoso, entre outras 
atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 24834/18 – Proposta de atribuição 
de subsídio anual aos Movimentos Seniores do 
concelho, no valor total de 14.304,00 € (catorze 
mil trezentos e quatro euros). 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 5758/18 – Atualização de renda 
em regime de arrendamento apoiado de 
dezasseis arrendatários dos Empreendimentos de 
Habitação Social de Meinedo, Cernadelo e 
Lustosa. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 24660/18 – Atualização de renda 
em regime de arrendamento apoiado de oito 
arrendatários dos Empreendimentos de 
Habitação Social de Meinedo, Cernadelo e 
Lustosa. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 24660/18 – Atualização de renda 
em regime de arrendamento apoiado de oito 
arrendatários dos Empreendimentos de 
Habitação Social de Meinedo, Cernadelo e 
Lustosa. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 24891/18 – Realojamento de 12 
agregados familiares nos Empreendimentos de 
Habitação Social Municipal. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
6. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
BOLSAS DE ESTUDO 2017/2018 – Ratificação do 
despacho do Sr. Presidente da Câmara de 
02/08/2018 que aprova o número de bolsas de 
estudo a atribuir a estudantes lousadense que 
frequentaram o ensino superior no ano letivo 
2017/2018. 

Aprovar Unanimidade 

TRANSPORTES ESCOLARES 2018/2019 – Isenção de 
pagamento de transporte escolar dos alunos 
Cristiano Rafael Meneses, Tânia Filipa Regadas 
Pereira, Rúben Xavier Monteiro Soares, Bruna 
Filipa Bessa Costa, Ana Luís Rocha Neto, Inês 
Manuela Martins Pinto e Bruna Marisa Teixeira 
Gonçalves para o próximo ano letivo. 

Aprovar Unanimidade 



 

PROTOCOLO COM A FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE FUTEBOL, ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO 
PORTO E A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR 
LOUSADA – Ratificação do despacho do Sr. 
Presidente. 
 

Aprovar Unanimidade 

LOUSADA SÉCULO XXI – Conhecimento e 
apreciação do relatório relativo ao 1.º semestre 
de 2018 apresentado pelo fiscal único da 
“Lousada Século XXI”, acompanhado pelos 
documentos elaborados pela administração da 
mesma, e remete-los para conhecimento da 
Assembleia Municipal. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

AGL – Academia Ginástica de Lousada – 
Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00€ 
destinada à aquisição de material gymnico que 
contribuirá para o desenvolvimento da Ginástica 
Desportiva no concelho e que devido à sua 
portabilidade permitirá levar a modalidade a 
vários locais. 

Aprovar Unanimidade 

L.A.C. Basquetebol – Atribuição de subsídio no 
valor 1.000,00€ destinado à execução do seu 
plano anual de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Associação Cultural e Recreativa Senhora 
Aparecida – Atribuição de subsídio no valor de 
1.000,00€ destinado a apoiar nas despesas com 
a confeção de sete novos trajes. 

Aprovar Unanimidade 

SOLIDA” – Proposta para que o Órgão Executivo 
aprove e submeta à Assembleia Municipal a 
adesão do Município de Lousada à Associação 
Europeia sem fins lucrativos “SOLIDA” – Rede de 
Cidades Solidárias. 

Aprovar Unanimidade 

 


