
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  9988//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  0044  ddee  mmaaiioo  ddee  22002200..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1133  ddee  mmaaiioo  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 
Relatório de desempenho das unidades 
orgânicas, que dependem diretamente de 
membros do Órgão Executivo – Ano de 2019  – 
Ratificação da avaliação atribuída. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação nº. 5896/20 - SOMACOORDENADAS, 
LDª., solicita um período de carência não inferior 
a 90 dias, para cumprimento das suas obrigações 
emergentes de contrato promessa de compra e 
venda referentes ao lote 13, para que possa 
ultrapassar as condicionantes decorrentes do 
momento de crise. 

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 trinta de 
abril em curso que totaliza um saldo de três 
milhões duzentos e noventa e nove mil 
oitocentos e quinze euros e catorze cêntimos. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação nº. 6053/2020 – 1.ª Alteração 
Modificativa ao Orçamento da Receita, Despesa 
e Plano Plurianual de Investimentos. 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 179/DOMA/20 - "Construção do 
Centro de Saúde de Lousada – Unidade de 
Saúde de Lustosa – concurso Público” – 
Aprovação da realização da vistoria para 
liberação parcial da caução e da respetiva 
comissão. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 5593/20 – “Requalificação da Rua 
1.º de Maio e da Av. da Liberdade – 1.ª Fase – 
Concurso Público” – Aprovação do relatório do 
gestor do contrato e da fiscalização; Aprovação 

Aprovar Unanimidade 



 

da proposta de alteração ao projeto de 
execução. 
Informação n.º 5740/20 – “VilarIntegra – 
Requalificação integrada da Mata de Vilar: da 
fruição à sustentabilidade – Concurso Público” – 
Aprovação da prorrogação do prazo de 
execução da obra por 60 dias a título legal e por 
30 dias a título gracioso. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 5914/20 – “Beneficiação da Rua 
Sra. do Carmo e da Rua da Trovoada em Vilar do 
Torno e Alentém – Concurso Público” – 
Aprovação da adjudicação da empreitada à 
firma “Restradas – Revitalização de Estradas do 
Norte, Lda”, pelo valor de 317.306,96 € + IVA; 
Aprovação da minuta do contrato a celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 5922/20 - “Construção de 
cobertos nos centros escolares de Figueiras e 
Lustosa – Concurso Público” – Aprovação da 
adjudicação da empreitada à firma “Inovplena, 
Construções, Lda”, pelo valor de 149.951,73 € + 
IVA; Aprovação da minuta do contrato a 
celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 8850/19 – “Construção de 
arruamento de ligação da EN 207 à Rua Joaquim 
Burmester, Cristelos” – Protocolo de acordo de 
cedência gratuita de terreno celebrado entre o 
Município de Lousada e Francisca Teresa Peixoto 
Correia Barbosa Duarte – Aprovação do 
pagamento do valor de 2.522,25 € relativo à 
diferença do IVA. 

Aprovar Unanimidade 

Alteração/revogação da Postura de 
Conservação de Parques, Jardins e Zonas Verdes 
em vigor no Município de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

NIPG. nº. 3084/20 – Verba para a emissão de 
vales municipais para reparações informáticas. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº. 18450/20 – Cessação do contrato de 
comodato estabelecido entre o este Município e 
a Artestórias – Cooperativa de Artes e ofícios de 
Lousada, CRL. 

Aprovar Unanimidade 

 
 


