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1. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
INF. Nº. 1082/20 e 1395/20 – Recurso à reserva de 
recrutamento interna para ocupação de mais 
quatro postos de trabalho a tempo 
indeterminado previstos na carreira e categoria 
de Assistente Operacional (Educação) –  

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 trinta e um 
de janeiro em curso que totaliza um saldo de três 
milhões duzentos e quinze mil quatrocentos e 
oitenta e um euros e vinte cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URNANISTICA 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
INF. N.º 18245/19 – Revisão do Plano Diretor 
Municipal. 

 Unanimidade 

Procº. 315/19 – Permuta de parcela de terreno 
entre o Município de Lousada e a S.T.L. – 
Sociedade de Turismo de Lousada. 

  
Unanimidade 

 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 704/20 – 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 

Aprovar Maioria 



 

de água e águas residuais por insuficiência 
económica – Torno - (Consumidor n.º 23629). 
Informação n.º 722/20 – 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) – Nogueira - 
(Consumidor n.º 100015). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 787/20 – 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 – Cristelos - (Consumidor n.º 20681).- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 798/20 – 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 – Ordem - (Consumidor n.º 18265). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 17935/19 – 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 
residuais” - Aprovação da proposta para 
deferimento do pedido de redução de 50% da 
tarifa de disponibilidade de água e águas 
residuais por insuficiência económica – Macieira - 
(Consumidor n.º 6586). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 99/20 – 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 
residuais” - Aprovação da proposta para 
deferimento do pedido isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Caíde de Rei - 
(Consumidor n.º 23405). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 127/20 – 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 
residuais” - Aprovação da proposta para 
deferimento do pedido isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 

Aprovar Maioria 



 

insuficiência económica – Caíde de Rei - 
(Consumidor n.º 14232). 
Informação n.º 232/20 – 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 – 
Silvares - (Consumidor n.º 25082). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 340/20 – 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 – Lustosa - (Consumidor n.º 17830).- 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 396/20 – 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 
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 15376). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 455/20 – 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) – Meinedo - 
(Consumidor n.º 102018). 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 22/DOMA/20 – Requalificação integrada 
da Mata de Vilar: da fruição turística à 
sustentabilidade – Concurso Público” – 
Aprovação da prorrogação do prazo contratual 
por 90 dias, bem como o plano trabalhos e de 
pagamentos. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 25/DOMA/20 – “Obras de requalificação 
e de eficiência energética do edifício da 
Biblioteca – Concurso Público” – Aprovação da 
realização da receção provisória da obra e da 
comissão de vistoria. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 26/DOMA/20 – “Regeneração urbana do 
espaço envolvente à Rua do Picoto – 1.ª Fase – 
Concurso Público” – Aprovação da prorrogação 
do prazo de execução da obra por 90 dias, bem 
como do plano de trabalhos e plano de 

Aprovar Unanimidade 



 

pagamentos. 

INF. N.º 53/DOMA/2020 – “Rede de percursos 
pedonais – Complexo Desportivo/Parque Urbano 
Municipal – 1.ª Fase – Concurso Público” – 
Aprovação da adjudicação da empreitada à 
firma “Tamivia – Construções e Obras Públicas, 
S.A.”, pelo valor de 264.552,58 € + IVA; 
Aprovação da minuta do contrato a celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 59/DOMA/20 – “Eficiência energética – 
Piscinas Municipais de Lousada – Concurso 
Público” – Aprovação da realização da receção 
definitiva da obra e da comissão de vistoria. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 3/20 – Concurso Público - 
“Implementação de ZMC para controlo de 
perdas no sistema de abastecimento de água do 
Município de Lousada” – Projeto 49/2019 – 
Sistema de Telegestão/Telemetria Redes de 
Abastecimento de Água. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

INF. Nº. 1326/20 – (Programa CLDS-4G) – Proposta 
para designação de Coordenador Técnico do 
CLDS-4G, de acordo com o n.º 3 do artigo 13º da 
Portaria n.º 229/2018, de 14 de agosto. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 1356/20 – (Proposta de atribuição de 
subsídio a instituições de cariz social do 
concelho) – Proposta para a atribuição de 
subsídio, a instituições de cariz social do 
concelho, relativo ao ano de 2020, nos termos da 
alínea o) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

Aprovar  Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

NIPG Nº. 4370/20 - Aprovação do programa de 
animação de Carnaval, este ano subordinado 
ao tema “Ação Climática”, a decorrer no dia 
25/02/2020, bem como os prémios de 
participação. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º.4297/20 - Subsídio à Comissão de Festas Aprovar Unanimidade 



 

em Honra do Sr. dos Aflitos no valor de 50.000,00€, 
destinado a apoiar a organização e realização 
das Festas em Honra do Sr. dos Aflitos 2020. 

NIPG Nº. 4839/20 - Subsídio às associações de 
teatro do Concelho, destinado a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução dos seus 
planos anuais de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 4758/20 - Subsídio aos Ranchos de 
Folclore do Concelho, destinado a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução dos seus 
planos anuais de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº.  4813/20 - Subsídio à Associação 
Recreativa e Desportiva de Macieira no valor de 
2.000,00€, destinado à execução do seu plano 
anual de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº.  4542/20 - Subsídio à Associação 
Recreativa de Nogueira no valor de 500,00€, 
destinado a minimizar as despesas tidas com os 
estragos provocados pelo mau tempo. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº.  2671/20 - Subsídio à União Desportiva 
de Lagoas no valor de 560,00€, destinado a 
minimizar as despesas tidas com os estragos 
provocados pelo mau tempo. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 48871/19 - Subsídio à AD Lousada no 
valor de 25.000,00€, destinado a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução do seu 
plano anual de atividades (2019/2020). 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 4455/20 - Subsídio à Associação LVC – 
Lousada Voleibol Clube no valor de 2.000,00€, 
destinado a apoiar as necessidades decorrentes 
da execução do seu plano anual de atividades 
(2019/2020). 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 63626/19 - Isenção do pagamento da 
refeição escolar do aluno n.º12458 com início na 
presente data e até final do presente ano letivo. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 2008/19 - Isenção do pagamento da 
refeição escolar do aluno 13674 com inicio em 
janeiro/2020, inclusive, e até final do presente 
ano letivo. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 3693/20 - Aditamento à proposta de 
câmara de 02/12/2019 referente à transferência 
de verba para a Junta de Freguesia de Caíde de 
Rei (alunos a +3km de suas residência para a 
Escola Básica de Caide de Rei e vice-versa). 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 4395/20 - Transferência mensal para os 
quatro agrupamentos de escolas do Concelho 
destinado a custear despesas com fotocópias 
para o desenvolvimento das atividades de 
enriquecimento curricular e atividades 

Aprovar Unanimidade 



 

pedagógicas normal desenvolvidas nas Escola 
do 1.º ciclo da rede pública. 

NIPG Nº 4343/20 - Organização do “Desfile de 
Carnaval Escolar 2020”, este ano subordinado ao 
tema “Ação Climática” a decorrer no dia 
21/02/2020, nomeadamente a atribuição de 
prémios monetários a todos os estabelecimentos 
de ensino participantes. 

Aprovar Unanimidade 

 
 


