
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  113344//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  0066  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002200..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2299  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002200..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Pedido de emissão de certidão, em nome de 
DORA ELVIRA VASCONCELOS PINTO, relativa à 
viabilidade de ampliação da edificação de um 
empreendimento de turismo no espaço rural, sito 
na Variante de Vila Meã. 

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 dezanove 
de junho de 2020 que totaliza um saldo de cinco 
milhões duzentos e trinta e um mil seiscentos e 
vinte e sete euros e setenta e oito cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 8243/20 – 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 50% 
isenção da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Cristelos - (Consumidor n.º 
11270). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8238/20 – 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 

Aprovar Maioria 



 

proposta para deferimento do pedido 
isenção Total da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Lustosa - 
(Consumidor n.º 19348). 
 
Informação n.º 8536/20 – Tarifário Social - 
Aprovação da 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 50% 
isenção da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Nevogilde - (Consumidor n.º 
13936). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8539/20 – 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) – 
Nevogilde - (Consumidor n.º 102499). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8551/20 – 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 50% 
isenção da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Silvares - (Consumidor n.º 7580). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8573/20 – 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 – Lodares - (Consumidor n.º 
2699). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8577/20 – 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 

Aprovar Maioria 



 

água e águas residuais” - Aprovação da 
proposta para deferimento do pedido 50% 
isenção da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Nogueira - (Consumidor n.º 
22508). 
Informação n.º 8491/20 – 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 – Lodares - (Consumidor n.º 
8732). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8529/20 – 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 50% 
isenção da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Nevogilde - (Consumidor n.º 
9370). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8177/20 – 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 50% 
isenção da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Cernadelo - (Consumidor n.º 
10290). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8297/20 – 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 50% isenção da 
tarifa de disponibilidade de água e 

Aprovar Maioria 



 

águas residuais por insuficiência 
económica – Meinedo - (Consumidor n.º 
12091). 
Informação n.º 8129/20 – 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 – Cernadelo - (Consumidor n.º 
100842). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8563/20 – 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 50% 
isenção da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Macieira - (Consumidor n.º 
15693). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8759/20 – 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 – Nevogilde - (Consumidor n.º 
14121). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8874/20 – 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 – Meinedo - 
(Consumidor n.º 3043). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8837/20 – Tarifário Social – Aprovar Maioria 



 

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 
25947). 
Informação n.º 8741/20 – Tarifário Social – 
Aprovação da não 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 
11948). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8744/20 – 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) – 
Lustosa - (Consumidor n.º 102246). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8744/20 – 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) – 
Lustosa - (Consumidor n.º 102246). 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 227/DOMA/20 – “Requalificação da 
Rua 1.º de Maio e da Av. da Liberdade – 1.ª 
Fase – Concurso Público” – Aprovação do 
levantamento da suspensão dos trabalhos – 
RATIFICAÇÃO DESPACHO 

Aprovar Unanimidade 

PROC. 18/20 – “Requalificação do espaço 
público do Parque Dr. Mário Fonseca – 3.ª 
Fase” – Aprovação do projeto, aprovação 
da abertura do procedimento por concurso 
público com o valor base de 353.647,17 € + 
IVA, aprovação do caderno de encargos e 
do programa de procedimento; aprovação 
do júri do procedimento e do gestor do 
contrato. 

Aprovar Unanimidade 

PROC. 20/20 – “Requalificação do espaço 
público da EM 605 do Cruzamento do jogo, 

Aprovar Unanimidade 



 

Pias” - Aprovação do projeto; Aprovação da 
abertura do procedimento por concurso 
público com o valor base de 639.160,73 € + 
IVA; Aprovação do caderno de encargos e 
do programa de procedimento; Aprovação 
do júri do procedimento e do gestor do 
contrato 
PROC. 16/20 – “Beneficiação da Rua do 
Loureiro, Lustosa” – Aprovação do projeto; 
Aprovação da abertura do procedimento 
por concurso público com o valor base de 
326.691,65 € + IVA; Aprovação do caderno 
de encargos e do programa de 
procedimento; Aprovação do júri do 
procedimento e do gestor do contrato. 

Aprovar Unanimidade 

Relatório Final - 2 Relatório Final 2 – 
“Implementação de ZMC para controlo de 
perdas no sistema de abastecimento de 
água do Município de Lousada – Concurso 
Público” – Aprovação da revogação da 
deliberação da Exma. Câmara de 19 de 
Junho de 2020, aprovação da adjudicação 
da empreitada ao agrupamento “Amydra 
Construções, Lda / HIDMA – Hidráulica e 
Automação, S.A. pelo valor de 593.304,83 € + 
IVA, provação da minuta do contrato a 
celebrar e Aprovação do gestor do 
contrato. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 9366/20 – Empreitada de ampliação 
do Centro de Interpretação do Românico e 
regeneração urbana da envolvente” – 
Aprovação da minuta de acordo de 
agrupamento de entidades adjudicantes 
entre o Município de Lousada e a 
Associação de Municípios do Vale do Sousa. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 8909/20 - Plano Operacional 
Municipal de Defesa da Floresta” – 
Aprovação da atualização do Plano 
Operacional Municipal de Defesa da 
Floresta para o ano de 2020 – RATIFICAÇÃO 
DESPACHO. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 8939/20 – “Alargamento e 
beneficiação da Rua do Carvalho – Silvares” 
– Aprovação da minuta do protocolo a 
celebrar entre o Município de Lousada e 
António José Ferraz de Freitas Neto e Maria 
Luísa de Sousa Simões Dias, Jorge Manuel 
Ferraz de Freitas Nerto, Maria Teresa de 
Freitas Neto e Miguel Maria Ferraz de Freitas 
Neto, bem como as respetivas 
contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 9175/20 – “Associação Desportiva 
Recreativa e Cultural do Valmesio” – 

Aprovar Unanimidade 



 

Aprovação do fornecimento de material 
diverso no valor de 2.786,40 € + IVA para 
conclusão das obras no pavilhão. 
INF. N.º 9198/20 – “Centro Cultural Recreativo 
e Desportivo Águas de Figueiras” – 
Aprovação do fornecimento de material 
diverso no valor de 932,25 € + IVA para 
conclusão das obras de vedação do parque 
de jogos. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 9232/20 – “Rancho Folclórico de 
Nogueira” – Aprovação do fornecimento de 
materiais no valor de 349,00€ + IVA, para 
conclusão de obras na sede. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

4. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO  
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

INF. Nº. 8772/20 – Protocolo para a 
Territorialização da Rede Nacional de Apoio 
às Vítimas de Violência Doméstica, no 
âmbito da prevenção e do combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica, para efeitos de ratificação, nos 
termos do n.º 3 do artigo 35º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

Aprovar Unanimidade 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

NIPG N.º 28240/20 – Subsídio no valor unitário 
de 1.000,00€ a todos os ranchos folclóricos 
do Concelho. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 26369/20 – Subsídio no valor de 
1.800,00€ à ALA – Associação Lousada 
Animal, destinado à execução do seu plano 
anual de atividades.  

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 23786/20 – Subsídio no valor de 
6,500,00€ à Banda Musical de Lousada, 
destinado a colmatar as despesas de 
investimentos, melhoramentos acústicos da 
sala de ensaios e preparação/participação 
no Concurso de Bandas de Braga. 

Aprovar Unanimidade 



 

NIPG N.º 25863/20 – Subsídio no valor de 
15.000,00€ ao Clube Automóvel de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 28384/20 – Definir o montante de 
20,00€ para a comparticipação máxima a 
pagar pela componente de apoio à família 
– prolongamento de horário (tarde) e 
isenção do pagamento do prolongamento 
de horário (manhã). 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 27492/20 – Aditamento à lista 
nominal das papelarias aderentes ao 
processo de atribuição de livros de fichas e 
material escolar 2020/2021, aprovada na 
reunião deste Órgão Executivo de 
19/06/2020. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 28456/20 – Retificação das 
deliberações de câmara de 09/09/2020, 
30/10/2019, 11/11/2019, 02/12/2019, 
03/02/2020 e 07/10/2019. 

Aprovar Unanimidade 

 


