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1. DIVISÃO ADMINSITRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Consolidação da mobilidade interna 
intercarreiras dos seguintes trabalhadores:   
- André Joaquim do Couto Ferreira da Costa da 
carreira e categoria de Assistente Técnico para a 
carreira e categoria de Técnico Superior;  
- António Fernando Durães Martins, da carreira e 
categoria de Assistente Operacional para a 
carreira e categoria de Assistente Técnico; 
- Carla Sónia Ribeiro Ferreira, da carreira e 
categoria de Assistente Técnico para a carreira e 
categoria de Técnico Superior; 
- José Manuel Ferreira de Sousa, da carreira e 
categoria de Assistente Técnico para a carreira e 
categoria de Técnico Superior; 
- Maria do Rosário Ribeiro Pinto, da carreira e 
categoria de Assistente Técnico para a carreira e 
categoria de Técnico Superior;  
- Nuno Daniel de Sousa Ferreira, da carreira e 
categoria de Assistente Técnico para a carreira e 
categoria de Técnico Superior; 
- Susana Patrícia dos Santos Monteiro da carreira 
e categoria de Assistente Técnico para a carreira 
e categoria de Técnico Superior. 

Aprovar Unanimidade 

Consolidação da mobilidade interna intercarreira 
do seguinte trabalhador 
- José Pedro Fonseca Mendes, da carreira e 
categoria de Assistente Técnico para a carreira e 
categoria de Técnico Superior. 

Aprovar Unanimidade 

Procedimento concursal para provimento de um 
lugar de especialista de informática, grau 2, nível 
1. 

Aprovar Unanimidade 

Procedimento concursal para provimento de um 
lugar de Técnico de  informática, grau 3, nível 1. 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 um de 
fevereiro do corrente ano, que totaliza um saldo 
de três milhões cento e vinte e nove mil 
quatrocentos e quarenta e dois euros e setenta e 
nove cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 



 

 
 
 
 
 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICAS 
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Proposta de alteração ao PDML 
Prazo de elaboração, Abertura do período de 
participação pública. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 427/19 – 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 50% da tarifa 
de disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Quitéria Ferreira – 
Cristelos – (Cons. 112) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 688/19 - 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 Anjos Magalhães Teixeira – 
Lustosa - (Consumidor n.º 17830). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 30754/18 - 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 – Maria Adelaide Sousa – Caíde de 
Rei - (Consumidor n.º 14517). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 531/19 – Aprovação da Aprovar Maioria 



 

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 Emilia C. Ferrás – 
Caide de Rei – (Cons. 16126). 
Informação n.º 531/19 – 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 Emilia C. Ferrás – 
Caide de Rei – (Cons. 16126). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 514/19 – 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 – Sérgio Manuel 
Bragança – Boim – (Cons. 5880). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 31428/18 – 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 Pinto – 
Cernadelo – (Cons. 3091). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 455/19 – 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 – Manuel Paulo Pinto – 
Lodares – (Cons. 4432). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1244/19 – 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) – Hostílio 
José Magalhães – Aveleda – (Cons. 23086). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1057/19 – 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) – Mª 

Aprovar Maioria 



 

Celeste Pinto – Lustosa – (Cons. 101452). 
Informação n.º 1337/19 – 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 – Lurdes Inês Barbosa – Cernadelo - 
(Consumidor n.º 15175). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1065/19 – 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) – 
Fernanda Mª Jesus Neto – Meinedo – (Cons. 
102018). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 1061/19 – 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 – Sebastião Cunha 
Ferras – Meinedo – (Cons. 11952). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 1156/19 – 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 50% da tarifa de disponibilidade de água 
e águas residuais por insuficiência económica – 
Carla Luísa Pereira – Meinedo - (Consumidor n.º 
21764). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1059/19 – 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 – Mª. Rosa Silva – 
Meinedo – (Cons. 16802). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 1047/19 – 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 – Mª Conceição 
Marques – Nevogilde – (Cons. 21696). 

Aprovar  Maioria 



 

 
Informação n.º 1042/19 – 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 – Mª Adelaide Silvestre – 
Aveleda – (Cons. 23069). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 803/19 – “Conclusão das Redes 
de Drenagem de Águas Residuais na Bacia do 
Mezio” – Aprovação de alteração do material 
previsto para a tubagem de aspiração e 
respetivos acessórios na Estação Elevatória.--- 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 24/DOMA/19 – “Construção do 
Centro de Saúde de Lousada, Unidade de Saúde 
de Lustosa” – Aprovação da Conta Final da 
empreitada e respetiva notificação ao 
empreiteiro. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 25/DOMA/19 – “Beneficiação da 
EM desde a Rua da Igreja (Cernadelo) à EM 564-
2 (Macieira)” – Aprovação da realização da 
Receção Provisória da obra, bem como a 
respetiva comissão. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1531/19 – “Conclusão das Redes 
de Drenagem de Águas Residuais na Bacia do 
Mezio” – Aprovação da prorrogação do prazo 
da empreitada por 28 dias, com caráter 
gracioso. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 39/DOMA/19 – “Requalificação 
do Espaço Público da Av. Cidade de Tulle – 
Reabilitação da Av. Cidade de Tulle.” – 
Aprovação do plano de segurança e saúde da 
empreitada e nomeação dos intervenientes em 
obra. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 41/DOMA/19 – “Obras de 
Requalificação e Eficiência Energética do Edifício 
da Biblioteca.” – Aprovação do plano de 
segurança e saúde da empreitada e nomeação 
dos intervenientes em obra. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1574/19 – “Regeneração Urbana 
do Espaço Público Envolvente à Rua do Picoto” - 
Aprovação da minuta do Protocolo de Acordo a 
celebrar entre o Município de Lousada e José 
Antero Marques Pinto e esposa Adriana 
Henriqueta Ferreira Pinto e respetivas 
contrapartidas.- 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1580/19 – “Regeneração Urbana 
do Espaço Público Envolvente à Rua do Picoto” - 
Aprovação da minuta do Protocolo de Acordo a 
celebrar entre o Município de Lousada e Miguel 
Coelho e esposa Maria Guilhermina Alves de 
Sousa Freire e respetivas contrapartidas. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 1583/19 – “Regeneração Urbana 
do Espaço Público Envolvente à Rua do Picoto” - 
Aprovação da minuta do Protocolo de Acordo a 

Aprovar  Unanimidade 



 

celebrar entre o Município de Lousada e Luiz 
Afonso Carvalheiras e esposa Maria Emília de 
Sousa e respetivas contrapartidas. 
Informação n.º 1584/19 – “Regeneração Urbana 
do Espaço Público Envolvente à Rua do Picoto” - 
Aprovação da minuta do Protocolo de Acordo a 
celebrar entre o Município de Lousada e Bruna 
Liane Miranda Gomes e Joana Martinha Miranda 
Nunes e respetivas contrapartidas. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 42/DOMA/19 “Acordo de 
Execução para a Realização de Obras de 
Reparação e Manutenção nos Estabelecimentos 
de Educação Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo do 
Ensino Básico.” – Aprovação da minuta do 
Acordo de Execução a celebrar com as Juntas 
de Freguesia. 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

COMISSÃO DAS  FESTAS GRANDES EM HONRA DO 
SR. DOS AFLITOS – Atribuição de um subsídio no 
valor de 50.000,00€, destinado a apoiar a 
organização e realização das Festas em Honra 
do Sr. dos Aflitos 2019. 

Aprovar Unanimidade 

DESFILE DE CARNAVAL 2019 – Aprovação do 
programa de animação para o “Desfile de 
Carnaval 2019”, que decorrerá no dia 
05/03/2019, nomeadamente a atribuição de 
prémios de participação. 

Aprovar Unanimidade 

DESFILE DE CARNAVAL 2019 – Aprovação do 
programa de animação para o “Desfile de 
Carnaval 2019”, que decorrerá no dia 
05/03/2019, nomeadamente a atribuição de 
prémios de participação. 

Aprovar Unanimidade 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – Ratificação do 
despacho do Senhor Presidente da Câmara de 
17 de janeiro de 2019 que aprova a criação da 
Secção Autónoma ao Município de Lousada 
para os anos 2019 e 2020, no âmbito do respetivo 
Conselho Coordenador da Avaliação, bem 
como que a mesma seja constituída pelo 
Presidente da Câmara Municipal podendo o 
mesmo delegar essa competência num 
Vereador, e pelos Diretores dos quatro 
Agrupamento de Escolas do Concelho de 
Lousada ou seus representantes. 

Aprovar Unanimidade 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 18/19 – Redução do Aprovar Unanimidade 



 

pagamento da componente de prolongamento 
de horário para o valor mínimo estabelecido pela 
C.M.L. para a aluna Pamela Eloisa Pires Morais, 
bem como isenção do pagamento de refeição 
escolar para os alunos Safira Maria Barbosa 
Oliveira e Ângelo Gabriel Barbosa Oliveira, para o 
ano letivo 2018/2019. 

UPORTO – Aprovação da minuta do Protocolo de 
Colaboração a celebrar entre a Universidade do 
Porto e o Município de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

Clube Motard de Figueiras – Atribuição de um 
subsídio no valor de 4.000,00€, pago em duas 
tranches iguais, sendo que a 1.ª deverá ser paga 
até final do mês de março e a 2.ª até final do 
mês de julho, destinado a custear as despesas 
que terão com a organização do Motocross e o 
Nacional Supercross, realizados na pista “Voltas e 
Rodas” em Lustosa. 

Aprovar Unanimidade 

Lousada Séc. XXI” – Para conhecimento e 
apreciação, do Relatório de Execução 
Orçamental e Financeiro apresentado pelo 
Conselho de Administração da “Lousada Século 
XXI” relativo ao 4º trimestre de 2018, devendo o 
mesmo ser remetido, para conhecimento, à 
próxima sessão da Assembleia Municipal. 

Aprovar Unanimidade 

 


