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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  2244  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001199..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0088  ddee  jjuullhhoo  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 
Procedimento de seleção para recrutamento de 
técnicos, até ao limite máximo de 10, para 
lecionar atividades de Enriquecimento Curricular, 
previstos no mapa de pessoal de 2019, 

Aprovar Unanimidade 

Recurso à reserva de recrutamento interna 
constituída para ocupação de mais dois postos 
de trabalho a tempo indeterminado previstos na 
carreira e categoria de assistente operacional 
(trolha). 

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 vinte e um 
de junho em curso que totaliza um saldo de 
cinco milhões cento e trinta mil setecentos e 
sessenta e seis euros e setenta e dois cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Contração do Empréstimo a Longo Prazo até € 
1.493.298,16, destinado ao “ Plano de 
Investimento na Rede Viária “, com Informação 
da Chefe de Divisão Financeira, indicando qual 
a Proposta mais favorável e com Informação 
sobre a Capacidade de Endividamento do 
Município - Ratificação do Despacho de 
05/06/2019, com Caráter de Urgência, e 
Apresentação de Propostas. 

Contração do Empréstimo a Longo Prazo até € 
1.493.298,16, destinado ao “ Plano de 
Investimento na Rede Viária “, com Informação 
da Chefe de Divisão Financeira, indicando qual 
a Proposta mais favorável e com Informação 
sobre a Capacidade de Endividamento do 
Município - Ratificação do Despacho de 
05/06/2019, com Caráter de Urgência, e 
Apresentação de Propostas.- 

Aprovar Unanimidade 

2ª. Revisão ao Orçamento da Receita, 3ª. Revisão 
ao Orçamento da Despesa e a 3ª. Revisão ao 
Plano Plurianual de Investimentos de 2019. 

Aprovar Unanimidade 

Prestação de Contas Consolidadas – Ano de 
2018, com Parecer do Revisor Oficial de Contas, 
sobre as Demonstrações Financeiras 
Consolidadas e respetiva Certificação Legal das 

Aprovar Unanimidade 



 

Contas Consolidadas. 

 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 

Resultado 
da 

votação 
Informação n.º 9182/19 – 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 – 
Sousela - (Consumidor n.º 16588). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9180/19 - 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) – 
Figueiras- (Consumidor n.º 101072). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9176/19 - 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 –  Ordem - (Consumidor 
n.º 7257). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9169/19 – 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 – 
Figueiras - (Consumidor n.º 18293). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9134/19 – 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 – 
Figueiras - (Consumidor n.º 20389). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8756/19 – “Ampliação das Redes 
de Águas Residuais – Bacia do Vizela” – 
Aprovação da prorrogação do prazo de 

Aprovar  Unanimidade 



 

execução da obra por 60 dias, com caráter 
gracioso. 
Informação n.º 8977/19 – “Conclusão das Redes 
de Drenagem de Águas Residuais na Bacia do 
Mezio” – Aprovação redução da garantia 
bancária em 5% do seu valor, em virtude de 
trabalhos a menos. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 241/DOMA/19 – “Concurso 
Público – Requalificação do Espaço Público do 
Largo da Aparecida”  
- Aprovação dos esclarecimentos e da lista de 
erros e das omissões; 
– Aprovação da prorrogação do prazo fixado 
para apresentação das propostas por 19 dias, 
bem como a notificação aos interessados. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 9213/19 – “Associação de 
Solidariedade Social de Nevogilde” - Aprovação 
da cedência de material para conclusão de 
obras do estabelecimento do parque desportivo, 
no valor de 491,51 €. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 8091/19 – “Associação Desportiva 
Recreativa e Cultural Valmesio” - Aprovação da 
cedência de material para conclusão das obras 
do pavilhão, no valor de 15.594,96 €. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 170/DOMA/19 – “Processo de 
Loteamento 6/L/99 em nome de 7 Cunhas 
Imobiliária, Lda – Acordo para execução das 
correções em falta para a receção provisória 
das obras de urbanização”. 

– Aprovação do orçamento das obras a realizar 
para correção decorrente as obras de 
urbanização; 

- Aprovação da proposta de dação em 
cumprimento dos lotes 3 e 23 e que se proceda 
ao distrate da hipoteca que incide sobre os lotes 
4, 5 e futuro lote 22. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 223/DOMA/19 – “Regeneração 
Urbana do Espaço Público envolvente à Rua do 
Picoto – Negociação de terreno para a 
construção do arruamento de ligação da Praça 
das Pocinhas à E.N. 207 e construção da rotunda 
junto à sede do Sporting” – Aprovação de 
Adenda ao protocolo n.º 20/2018. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 222/DOMA/19 – “Núcleo 
Sportinguista de Lousada – Mudança de 
instalações ” – Aprovação da minuta do 
protocolo a celebrar entre o Município de 
Lousada e o Núcleo Sportinguista de Lousada, 
representado pelo Presidente da Direção, 
António Augusto Fernandes Gonçalves e 
respetivas contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 248/DOMA/19 – “Obras de 
Requalificação e de Eficiência Energética do 
Edifício da Biblioteca – Concurso Público” – 
Aprovação do relatório do gestor do contrato. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 247/DOMA/19 – Cedência Aprovar Unanimidade 



 

Gratuita de terreno para a obra de 
“Beneficiação da E.M. 561 desde a E.N. 207 
(Ordem) à E.N. 106 (Sousela) – Propriedade 
Quinta da Torre” – Aprovação de Adenda aos 
protocolos n.os 06/2018 e 07/2018. 
Informação n.º 9529/19 – “Pista de Corrida de 
Cavalos” – Aprovação da minuta do protocolo a 
celebrar entre o Município de Lousada e Manuel 
Fernandes e esposa Maria de Lurdes de Sousa 
Ribeiro de Bessa e respetivas contrapartidas, 
tendo em vista a construção da pista. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E 
TIURISMO  
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação nº. 9359/19 – Protocolo de 
Cooperação para a Igualdade e a Não 
Discriminação entre a Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género e o 

Município de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 9438/19 – Reajuste do valor de 
renda em regime de arrendamento apoiado de 
uma arrendatária do Empreendimento de 
Habitação Social de Cernadelo 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de atribuição de subsídio à Conferência 
Vicentina Santo André de Cristelos – Associação 
das Obras Assistenciais de S. Paulo, no valor de 
500€ (quinhentos euros), destinado à realização 
de atividades com os idosos. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 18/19 – Redução do 
pagamento da componente de prolongamento 
de horário para o valor minino estabelecido pela 
Câmara Municipal ao aluno cujo código 
corresponde o nº. 13252, a partir da faturação do 
mês de março/19, inclusive até final do presente 
ano letivo; isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar dos alunos 
correspondentes aos códigos 10008, 10983 e 
10007 a partir do mês de janeiro e até final do 

Aprovar Unanimidade 



 

presente ano letivo. 

TRANSPORTES ESCOLARES 18/19 – Transferência 
de verba para a União de Freguesias de Silvares, 
Pias, Nogueira e Alvarenga e Junta de Freguesia 
de Nevogilde para minimizar as despesas com os 
transportes que serão efetuados nos meses de 
junho e julho de 2019 dos alunos da Escola Básica 
Lousada Oeste e da Escola Básica Dr. Mário 
Fonseca para a Escola Básica e Secundária de 
Lousada no âmbito do Curso Intensivo de Verão 
– Teatro – 2019. 

Aprovar Unanimidade 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - Exames e 
Seguros Desportivos para Atletas Federados das 
Coletividades/Associações do Município de 
Lousada – aditamento à deliberação de câmara 
de 05.11.2018 para a inclusão de 8 atletas de 
automobilismo do Clube Automóvel de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO AGRUPAMENTO 
ESCOLAS DR. MÁRIO FONSECA – Ratificação do 
despacho do Sr. Presidente de 07 de junho de 
2019 para a aprovação da retificação da 
deliberação de câmara de 01/10/2018.  

Aprovar Unanimidade 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - SUPER SPECIAL 
STAGE DE LOUSADA – Protocolo de Colaboração 
a celebrar entre o Município de Lousada, CAL e 
ACP. 

Aprovar Unanimidade 

 


