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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    1122  

aaggoossttoo  ddee  22001199..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1122  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001199..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 
 
 
1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Consolidação da mobilidade interna 
intercarreiras do trabalhador Sérgio Miguel de Sá 
Leão da Costa – revogação da deliberação de 
15/07/2019. 

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 nove de 
agosto em curso que totaliza um saldo de três 
milhões trezentos e quinze mil oitocentos e sete 
euros e trinta e quatro cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Fornecimento de Energia – acordo quadro ESPAP 
– AQ- ELE 2015 (3 anos Aprovar Unanimidade 

 
 
 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 
 

 

Assunto Deliberação tomada 

Resultado 
da 

votação 
Proc. n.º 368/18 – Pedido de declaração de 
interesse publico municipal, sito na Rua de São 
Paio, freguesia de Casais (atualmente agregada 
à União de freguesias de Nespereira e Casais). 
(Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 26 de julho de 2019, exarado na 
informação técnica datada de 18 de julho de 
2019). 

Aprovar Maioria 

 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 
Assunto Deliberação tomada Resultado 



 

da 
votação 

Informação n.º 11724/19 – 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) – São 
Miguel - (Consumidor n.º 100004). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 11721/19 – 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) – Caíde de Rei - (Consumidor n.º 
100402). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 11517/19 – 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 isenção Total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Boim - (Consumidor n.º 
10192). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 11375/19 – 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 isenção Total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Cristelos - (Consumidor 
n.º 12748). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 11367/19 – 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 isenção 
Total da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 
Silvares - (Consumidor n.º 999). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 11723/19 – 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) – Torno - (Consumidor n.º 103619). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 11726/19 – 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 isenção 

Total da tarifa de disponibilidade de água e 

Aprovar Maioria 



 

águas residuais por insuficiência económica – 

Vilar do Torno e Alentém - (Consumidor n.º 
16611). 

Informação n.º 11167/19 – 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 isenção 
Total da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 
Meinedo - (Consumidor n.º 3549). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10041/19 – 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 isenção 
Total da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 
Cernadelo - (Consumidor n.º 15724). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9177/19 – 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 isenção Total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 

insuficiência económica – – Nevogilde - 
(Consumidor n.º 24737). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10486/19 – 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 isenção 
Total da tarifa de disponibilidade de água e 

águas residuais por insuficiência económica – 
Cristelos - (Consumidor n.º 5618). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 266/DOMA/2019 – “Conclusão 
das redes de águas residuais na Bacia do Mezio – 
Concurso Público” -- Aprovação da Conta Final 
da obra e notificação ao empreiteiro. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 287/DOMA/2019 – 
“Requalificação da Avenida S. Vicente com 
ligação à Variante Urbana – Concurso Público” -- 
- Aprovação da adjudicação da empreitada à 
firma “Restradas – Revitalização de Estradas do 
Norte, Lda” pelo valor de 334.936,05 € + IVA.  
- Aprovação da minuta do contrato a celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 304/DOMA/2019 – Aprovar Unanimidade 



 

“Requalificação da Rua 1.º de Maio e da 
Avenida da Liberdade – 1.ª Fase – Concurso 
Público” . 
- Aprovação da adjudicação da empreitada à 
firma “M. dos Santos & Ca., S.A.” pelo valor de 
321.072,60 € + IVA.  
- Aprovação da minuta do contrato a celebrar. 
Informação n.º 312/DOMA/19 – “Obras de 
requalificação e de eficiência energética do 
edifício da Biblioteca Municipal – Concurso 
Público”. 
- Aprovação dos trabalhos complementares no 
valor de 13.126,36 € e da sua adjudicação à 
firma “Nortejuvil – Sociedade de Construções, 
Lda” 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 321/DOMA/19 – “Requalificação 
da Escola Básica de Lousada Centro – 1.ª Fase – 
Concurso Público”  
- Aprovação dos trabalhos complementares no 
valor de 25.947,98 € e da sua adjudicação à 
firma “Edilages, S.A.” . 
- Ratificação do despacho 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 338/DOMA/19 – “Obras de 
requalificação e de eficiência energética do 
Auditório Municipal – Concurso Publico”. 
- Aprovação do Levantamento da Suspensão do 
procedimento de Consignação dos Trabalhos . 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 341/DOMA/19 – “Beneficiação da 
Rua da Restauração em Boim – Concurso 
Público” 
- Aprovação do projeto de execução; - 
Aprovação da abertura do procedimento por 
concurso público, no valor de 198.994,20 € + IVA;  
- Aprovação do Júri do procedimento, do 
programa de procedimento e caderno de 
encargos. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 347/DOMA/19 – “VilarIntegra – 
Requalificação integrada da Mata de Vilar: da 
fruição turística à sustentabilidade – Concurso 
Público”  
- Aprovação da suspensão dos trabalhos por um 
período de 45 dias. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 1248/19 – “Ampliação das redes 
de águas residuais - Bacia do Vizela – Concurso 
Público”  
- Aprovação da aplicação de multas contratuais  

- Ratificação de despacho – 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 12385/19 – “Interface Multimodal 
– Construção da Central de Autocarros – 
Concurso Público” 
- Aprovação do projeto de execução;  
- Aprovação da abertura do procedimento por 
concurso público, no valor de 663.012,72 € + IVA; 
- Aprovação do Júri do procedimento, do gestor 
do contrato, do programa de procedimento e 
caderno de encargos.  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 339/DOMA/19 – “Reabilitação da 
Avenida Cidade de Tulle – Cedência gratuita de 

Aprovar Unanimidade 



 

terreno”. 
- Aprovação da revogação do protocolo n.º 
15/19 e da respetiva deliberação da reunião de 
18/03/2019;  
- Aprovação de novo protocolo a celebrar entre 
o Município de Lousada e a Santa Casa da 
Misericórdia de Lousada. 
Informação n.º 11928/19 – “Atualização de 

vencimentos Equipa de Intervenção Permanente 
(EIP) ”  

- Aprovação do Protocolo de Acordo;  
- Aprovação da atribuição do subsídio à 

Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Lousada, no valor de 2.743,46 €. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 11482/19 – “Associação 
Desportiva Cultural de Lodares” –  
- Aprovação do fornecimento de material diverso 
para a renovação e conclusão dos balneários 
do campo de futebol, no valor de 4.735,09 €. - 
Ratificação de despacho. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 10798/19 – Proposta de atribuição 
de subsídio à Associação “Ao Encontro das 
Raízes”, no valor de 7000€ (sete mil euros), para 
apoiar o reforço técnico da Comissão Restrita da 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 11926/19 – Proposta de 
Regulamento Interno do Serviço de Apoio à 
Vítima de Violência Doméstica “Flor-de-Lis”. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 12133/19 – Proposta de atribuição 
de subsídio à União de Freguesias de Cristelos, 
Boim e Ordem, no valor de 1766€ (mil setecentos 
e sessenta e seis euros), para colmatar as 
despesas tidas com o transporte de crianças 
carenciadas para a atividade “Campos de Férias 
de Lousada”. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 12133/19 – Proposta de atribuição 
de subsídio à União de Freguesias de Cristelos, 
Boim e Ordem, no valor de 1766€ (mil setecentos 
e sessenta e seis euros), para colmatar as 
despesas tidas com o transporte de crianças 
carenciadas para a atividade “Campos de Férias 
de Lousada”. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 11885/19 – Proposta de atribuição Aprovar Unanimidade 



 

de duas frações nos Empreendimentos de 
Habitação Social de Meinedo e Lustosa. 

Informação nº. 11895/19 – Proposta de 
transferência de fogo do agregado da 
arrendatária Fernanda Martins Miranda - 
Empreendimento de Habitação Social de 
Lustosa. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 11742/19 – Proposta de atribuição 
de subsídio ao grupo Cool Dance, no valor de 
475€ (quatrocentos e setenta e cinco euros). 

Aprovar Unanimidade 

 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 19/20 – Não isenção do 
pagamento da componente de refeição escolar 
bem como a não atribuição do escalão A para 
o material escolar e livros de fichas à aluna 
Carolina Ferreira Carneiro (código n.º11780) que 
frequentará no próximo ano letivo o 1.º ano do 
C.E. Lustosa. 

Aprovar Unanimidade 

APOIO À FAMÍLIA NAS INTERRUPÇÕES LETIVAS – 
aprovação do valor a pagar pelos alunos 
inscritos nas interrupções letivas (jardim de 
infância – interrupção de natal, carnaval, 
páscoa e após o termino do ano letivo / 1.ºciclo 
– interrupção de natal e páscoa). 

Aprovar Unanimidade 

COMPONENTE DE PROLONGAMENTO DE HORARIO 
19/20 – aprovação do valor máximo a pagar 
pela componente de apoio à família 
prolongamento de horário (tarde), bem como a 
gratuitidade, desde que devidamente 
justificada, da frequência no prolongamento de 
horário (manhã) dos alunos que frequentarão os 
jardins-de-infância e 1.º ciclo da rede pública do 
concelho. 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da minuta do Acordo de Parceria a 
celebrar entre o Município de Lousada e a 
Associação de Cultura Musical de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

TRANSPORTES ESCOLARES 19/20 – Isenção do 
pagamento do transporte escolar do aluno 
Rúben Xavier Monteiro Soares com efeitos a partir 
do mês de setembro, inclusive, até final do ano 
letivo 19/20. 

Aprovar Unanimidade 

 CLUBE DE CICLOTURISMO LOUSADA BTT 
(Informação n.º 12241/DCPCED/19) – Pedido de 
apoio no valor de 246,00€, destinado o aquisição 
de ofertas aos participantes no 13.º BTT Noturno 
“À Procura da Francesinha”. 

Aprovar Unanimidade 

DESPACHO DE URGÊNCIA (Informação 
n.º11941/19) - Ratificação do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara de 01/08/2019 que 
aprovou o apoio à Comissão de Festas em Honra 
do Santo Ovídio para a realização da 1.ª Corrida 

Aprovar Unanimidade 



 

de Carrinhos de Rolamento, nomeadamente na 
oferta de troféus e medalhas aos participantes. 

LOUSADA SÉC. XXI” – Conhecimento e 
apreciação deste Órgão Executivo do relatório 
apresentado pelo Conselho de Administração 
para o 1.º semestre de 2019, devendo o mesmo 
ser igualmente remetido, para conhecimento, à 
próxima sessão da Assembleia Municipal. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 


