
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  5577//DDAARRHH//22002200  
  

 
 

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  1177  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22002200..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0022    ddee  mmaarrççoo  ddee  22002200..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
INF. Nº. 2259/20 – Retificação ao mapa de 
pessoal 2020. 
  

Aprovar Unanimidade 

 
 
3. 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 catorze de 
fevereiro em curso que totaliza um saldo de três 
milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil 
oitocentos e oitenta e cinco euros e noventa e 
oito cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Contração do Empréstimo a Longo Prazo até € 
1.988.721,49, destinado à contrapartida Nacional 
de Investimentos Financiados pelo Norte 2020 e 
POSEUR, com informação da Chefe de Divisão 
Financeira, indicando qual a proposta mais 
favorável e com Informação sobre a 
capacidade de endividamento do Município 

Aprovar Unanimidade 

Arrematação lugares do Mercado Municipal de 
Lousada. 
Analisada a proposta em apreço, deliberou o 
Órgão Executivo por unanimidade promover um 
procedimento de hasta pública para atribuição 
de todos os espaços do mercado que se 
encontrem desocupados, de modo a permitir o 
acesso aos espaços de forma imparcial. 

Aprovar Unanimidade 

Regulamento do Mercado Municipal de 
Lousada. Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 
Assunto Deliberação tomada Resultado 



 

da votação 
Informação n.º 1066/20 – Tarifário Social – 
Manutenção - 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)– Sousela - 
(Consumidor n.º 103315). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1110/20 – 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 – 
Figueiras - (Consumidor n.º 25146). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1149/20 – Tarifário Social - 
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 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1212/20 – 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 – 
Lustosa - (Consumidor n.º 25165). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1259/20 – Tarifário Social – 
Manutenção - 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 – Aveleda - (Consumidor n.º 23069). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1278/20 – Tarifário Social – 
Manutenção - 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) - Caíde de Rei - 
(Consumidor n.º 100402). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 1640/20 – Tarifário Social – 
Manutenção - 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 

Aprovar Maioria 



 

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 2140). 
INF. N.º 77/DOMA/2020 – “Substituição do relvado 
sintético estádio de hóquei em campo” – 
Aprovação da Conta Final da empreitada e 
respetiva notificação ao adjudicatário. 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 78/DOMA/20 – “Requalificação do 
espaço público da Av. Cidade de Tulle – 
Reabilitação da Av. Cidade de Tulle – Concurso 
Público” – Aprovação da Conta Final da 
empreitada e respetiva notificação ao 
adjudicatário. 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 6/20 – “Construção de cobertos nos 
centros escolares de Figueiras e Lustosa” – 
Aprovação da abertura do procedimento por 
concurso público com o preço base de 
157.432,50 € + IVA; Aprovação do programa de 
procedimento e caderno de encargos; 
Aprovação do júri do procedimento e do gestor 
do contrato. 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 1830/20 – “Cornélias Lousada Bike 
Sharing” – Aprovação das normas/regras de 
utilização. 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 513/20 – “Substituição da cobertura da 
Casa Mortuária de S. Mamede” – Aprovação da 
atribuição de subsídio no valor de 4.421,85 € à 
Junta de Freguesia de Vilar do Torno e Alentém. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 2200/20 – “Criação do espaço do 
Movimento Sénior” – Aprovação da atribuição 
de subsídio no valor de 17.603,42 € à Junta de 
Freguesia de Lodares. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 2207/20 – “Construção de auditório na 
escola antiga” – Aprovação da atribuição de 
subsídio no valor de 27.644,19 € à Junta de 
Freguesia de Lodares. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 2078/20 – “Intervenção nas árvores do 
Parque de Lazer de Casais” – Aprovação da 
atribuição de subsídio no valor de 7.964,25 € à 
Junta de Freguesia de Nespereira e Casais 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da Proposta do Sr. Vereador para dar 
início ao procedimento administrativo de 
elaboração do regulamento da “Paisagem 
Protegida Local do Sousa Superior” 

Aprovar Unanimidade 

Inf. n.º 2191/20 – “Plano de Pormenor” Aprovar Unanimidade 

 
 

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



 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

NIPG N.º 7240/20 - Prémios monetários no valor 
de 80,00€ a cada grupo de cantadores de 
janeiras, conforme proposta anexa. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 7167/20 - Atribuição de subsídio às 
associações referidas na proposta anexa, 
destinados à execução dos seus planos anuais 
de atividades. 

Aprovar  Unanimidade 

NIPG N.º 6908/20 - Atribuição de dois subsídios ao 
“Jangada – Cooperativa Profissional de Teatro, 
CRL”, um no valor de 29.500,00€ (pago em 10 
tranches mensais) destinado à execução do seu 
plano anual de atividades e outro no valor de 
9.000,00€ destinado à realização da 20.º edição 
do Folia’20 – Festival Internacional de Artes do 
Espetáculo de Lousada e a 13.ºedição do 
Foliazinho. 

Aprovar  Unanimidade 

NIPG N.º 4695/20 - Aprovação do “Relatório de 
Execução Orçamental e Financeira – 4.º Trimestre 
2019” da Lousada Séc. XXI – Actividades 
Desportivas e Recreativas, E.M. Sociedade 
Unipessoal, Lda e envio à Assembleia Municipal 
para efeitos de acompanhamento e controlo. 

Aprovar  Unanimidade 

NIPG N.º 7256/20 - Minuta de contrato de 
comodato a celebrar entre este Município e a 
Associação Recreativa e Desportiva de Macieira, 
Aparecida Futebol Clube, Associação 
Solidariedade Social de Nevogilde, Futebol Clube 
de Romariz e Caíde de Rei Sport Clube. 

Aprovar  Unanimidade 

NIPG N.º 832/20 - Atribuição de subsídio à 
Associação Desportiva Cultural de Figueiras no 
valor de 1.400,00€. 

Aprovar  Unanimidade 

NIPG N.º 4226/20 – Isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar e redução do 
valor do prolongamento de horário para o 
mínimo do aluno n.º12740 para os restantes 
meses do corrente ano letivo. 

Aprovar  Unanimidade 

NIPG N.º 66408/19 – Isenção do pagamento da 
refeição escolar do aluno n.º11955 para os 
restantes meses do corrente ano letivo. 

Aprovar  Unanimidade 

 
 


