
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  115500//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  2288  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002200..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1111  ddee  aaggoossttoo  ddee  22002200..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Medidas excecionais e temporárias de 
resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 
da doença Covid – 19 - Ratificação do 
Despacho do Sr. Presidente. 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
INF. Nº. 10065/20 – Autorização para a 
cessão da posição contratual do lote 24 da 
ZAE de Lustosa, em nome de Resifluxo, Lda, a 
favor da Encosta Geométrica, Lda – 
Revogação da deliberação tomada na 
Reunião de Câmara de 16 de março de 
2020. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 10404/20 – Autorização para a 
cessão da posição contratual do lote 7 da 
ZAE de Lustosa, que se encontra em nome 
da Empresa Nunes & Pacheco, Lda, à 
empresa STRONGBLUE – Industria de 
Confeções Lda, que cede a sua posição 
contratual do lote 26 da ZAE de Lustosa. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 9884/20 – Autorizar a abertura do 
procedimento concursal para provimento 
de 1 posto de trabalho de Assistente 
Operacional. - 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 3494/20 – Alteração ao Mapa de 
Pessoal 2020 – Criação de 1 lugar de Técnico 
Superior Arquiteto. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
3. 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 quatro milhões oitocentos e onze 

Aprovar Unanimidade 



 

mil seiscentos e setenta e quatro euros e 
oitenta cêntimos 
Prestação de Contas Consolidadas - Ano 
de 2019. 

Aprovar Unanimidade 

Caducidade Lugares Feira de Lousada – 
Lugar nº 180 e 182. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
4. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

4.1. – INF. Nº. 10094/20 – (Alteração ao 
PDML – Ratificação do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara, proferido em 13-
07-2020) – objeto da deliberação------- 
Analisada a informação em apreço, 
deliberou o Órgão Executivo, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 
Presidente datado de 13 de julho do ano 
em curso, que autorizou:  
a) A abertura do período de discussão 
pública nos termos do n.º 2 do art.º 89.º 
do regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão territorial (RJIGT);------------------------ 
b) Que o período de discussão pública 
seja de 30 dias seguidos considerando 
que a proposta de alteração estará 
acessível durante todos os dias da 
semana e contados após 5 dias da 
publicação do respetivo aviso em Diário 
da República, de acordo com o nº 2 do 
art.º 89.º do RJIGT; que a presente 
decisão seja divulgada e publicitada de 
acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 
89.º do RJIGT, usando da faculdade que 
lhe é cometida pelo n.º 3 do art.º 35.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Aprovar Maioria 

 
 
 
5. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 9613/20 – Tarifário Social - Aprovar Maioria 



 

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 
isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Lustosa - (Consumidor n.º 
16825). 
Informação n.º 9602/20 – 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 
isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Lustosa - (Consumidor n.º 
17119). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 7148/20 – 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 
isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Cristelos - (Consumidor n.º 
20116). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9169/20 – 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 
isenção Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Torno - (Consumidor n.º 26077). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9105/20 – 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 

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 2088). 
Informação n.º 9574/20 – 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 residuais por insuficiência 
económica – Cernadelo - (Consumidor 
n.º 16224). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9264/20 – 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 residuais por insuficiência 
económica – Cristelos - (Consumidor n.º 
1597). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9122/20 – 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 residuais por insuficiência 
económica – Lodares - (Consumidor n.º 
24181). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9166/20 – Tarifário Social - 
Aprovação da não atribuição do tarifário 
social por não se enquadrar no artigo 46.º do 
Regulamento de Serviço de Gestão de 

Aprovar Maioria 



 

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 
25168). 
Informação n.º 9167/20 – 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 – Cristelos - (Consumidor n.º 8). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 8369/20 – 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 – Cristelos - 
(Consumidor n.º 20817). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10202/20 – 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 residuais por insuficiência 
económica – Nevogilde - (Consumidor n.º 
5415). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9894/20 – 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) – Ordem 
- (Consumidor n.º 102779). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 9891/20 – Tarifário Social - 
Aprovação da atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar no artigo 46.º do 

Aprovar Maioria 



 

Regulamento de Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17) – 
Figueiras - (Consumidor n.º 101072). 
Informação n.º 9903/20 – 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 residuais por insuficiência 
económica – Figueiras - (Consumidor n.º 
20389). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10106/20 – 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 residuais por insuficiência 
económica – Silvares - (Consumidor n.º 
24451). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10110/20 – 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 residuais por insuficiência 
económica – Silvares - (Consumidor n.º 
25685). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10109/20 – 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 
25543). 

Aprovar Maioria 



 

PROC. N.º 21/20 – “Beneficiação da Rua de S. 
Veríssimo e da Rua Presa da Lameira em 
Nevogilde” – Aprovação do projeto de 
execução; Aprovação da abertura do 
procedimento por concurso público com o 
preço base de 485.316,17 € + IVA; 
Aprovação do programa de procedimento 
e do caderno de encargos; Aprovação do 
júri do procedimento e do gestor do 
contrato – RATIFICAÇÃO DESPACHO - 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 279/DOMA/20 – “Requalificação da 
Avenida de S. Vicente com ligação à 
Variante Urbana – Concurso Público” – 
Aprovação dos trabalhos complementares 
no valor de 33.045,00 € + IVA, a adjudicar à 
firma “Restradas – Revitalização de Estradas 
do Norte, Lda”; Aprovação da minuta do 
contrato a celebrar. 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 280/DOMA/20 – “Requalificação da 
Avenida de S. Vicente com ligação à 
Variante Urbana – Concurso Público”- 
Aprovação da prorrogação graciosa do 
prazo contratual por mais 30 dias, bem 
como o plano de trabalhos e plano de 
pagamentos. 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 281/DOMA/20 – “Requalificação da 
Avenida de S. Vicente com ligação à 
Variante Urbana – Concurso Público” – 
Aprovação da proposta de alterações ao 
projeto de execução.  

Aprovar Maioria 

INF. N.º 282/DOMA/20 – “Requalificação da 
Rua 1.º de Maio e da Av. da Liberdade – 
Concurso Público” – Aprovação da 
prorrogação graciosa do prazo 

  

INF. N.º 283/DOMA/20 – “Requalificação da 
Rua 1.º de Maio e da Av. da Liberdade – 
Concurso Público” – Aprovação do relatório 
do gestor do contrato; Aprovação da 
proposta de alteração ao projeto de 
execução. 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 284/DOMA/20 – “Requalificação do 
espaço público do Largo da Aparecida – 
Concurso Público” – Aprovação da 
prorrogação graciosa do prazo contratual 
por mais 60 dias, bem como o plano de 
trabalhos, de equipamentos e de mão-de-
obra. 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 285/DOMA/20 – “Cedência gratuita 
de terreno para alargamento da plataforma 
da via – Beneficiação da Rua de Santana em 
Boim até à EN 320 em Meinedo” – 
Aprovação da minuta do protocolo a 
celebrar entre o Município de Lousada e o 

Aprovar Maioria 



 

Sr. José Manuel Cardoso Ferreira da Costa e 
a Sra. Ana Maria do Couto Mendes Ferreira 
da Costa, bem como as respetivas 
contrapartidas. 
INF. N.º 288/DOMA/20 – “Construção de 
rotunda na confluência da Rua do Falcão, 
com a Rua Estrada da Magantinha e a 
Avenida do Cemitério, em S. Miguel”  

Aprovar Maioria 

INF. N.º 9880/20 – “ORU – Vila de Lousada e 
da Vila da Aparecida” – Para conhecimento 
à Exma. Câmara de que não foram 
propostas alterações no período de 
discussão pública, devendo o assunto ser 
submetido à aprovação da Assembleia 
Municipal.  

Aprovar Unanimidade 

“Classificação da Paisagem Protegida Local 
do Sousa Superior” – Aprovação da Proposta 
do Sr. Vereador do Pelouro para submissão à 
aprovação da Assembleia Municipal.   

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 10607/20 “Limpeza do Troço do Rio 
Sousa, com cerca de 2 Km, entre as margens 
de Vila Pouca e Casais” – Aprovação da 
Parceria a celebrar entre o Município de 
Lousada e a Águas do Norte, S.A. 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da proposta do Sr. Vereador 
para submeter a consulta pública por 30 dias 
o projeto de Regulamento Municipal de 
Gestão de Arvoredo e dos Espaços Naturais 
do Município de Lousada e que seja 
promovida a consulta ao Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas, 
I.P.”  

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 10673/20 “Ampliação do Centro de 
Interpretação do Românico e Regeneração 
Urbana da Envolvente” – Aprovação do 
Projeto de Execução; aprovação de 
abertura de Concurso e respetivas peças do 
procedimento, aprovação do Júri e demais 
elementos constantes da presente 
informação. 

Aprovar Unanimidade 

Área de Acolhimento Empresarial de Caíde 
de Rei”- Aprovação da proposta do Sr. 
Presidente datada de 21 de julho para 
submissão a deliberação da Assembleia 
Municipal nos termos vertidos na mesma.  

Aprovar Unanimidade 

Projeto Piloto Lousada Bike Sharing” – 
Aprovação da Proposta do Sr. Vereador do 
Pelouro de 22 de Julho de 2020, nos termos 
constantes da mesma. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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



 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

INF. Nº. 10233/20 – (Proposta de Protocolo a 
celebrar entre o SICAD, a ARS-Norte e 
Câmara Municipal de Lousada) – Proposta 
de Protocolo a celebrar entre o Serviço de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 
nas Dependências, a Administração 
Regional de Saúde do Norte, I.P. e a Câmara 
Municipal de Lousada, com vista ao 
estabelecimento de relações de 
cooperação e de intercâmbio, no âmbito 
do desenvolvimento de projetos 
relacionados com a prevenção e 
intervenção nos comportamentos aditivos e 
dependências com implicações na saúde 
dos trabalhadores e na segurança dos locais 
de trabalho. 

Aprovar Unanimidade 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

NIPG N.º 32424/20 – Subsídios no valor de 
45.600,00€ destinados às Associações do 
Concelho, destinados a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução dos 
seus planos anuais de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 32562/20 – Transferência de verba 
para a União de freguesias de Cristelos, Boim 
e Ordem para assegurar o transporte dos 
alunos que realizaram exames nacionais – 
Ratificação Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 32739/20 – Aprovação da minuta 
do protocolo de colaboração, entre o 
Instituto Politécnico do Porto e o Município 
de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

 


