
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  118877//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  1144  ddee  sseetteemmbbrroo  ddee  22002200..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2288  ddee  sseetteemmbbrroo  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 
NIPG nº. 11038/18 - Proposta para a 
desafetação do domínio público para o 
domínio privado municipal de uma parcela 
de terreno com a área 490m2, 
correspondente ao antigo caminho público 
substituído pela E.M. que liga Lousada (São 
Miguel) a Macieira e Cernadelo. 

Aprovar  Unanimidade 

INF. Nº. 9081/20 – Abertura de procedimento 
concursal para seleção e recrutamento de 3 
Assistentes Operacionais (dois jardineiros e 
um cantoneiro de limpeza). 

Aprovar  Unanimidade 

INF. Nº. 13299/20 – Alteração ao mapa de 
pessoal 2020 - Criação de um lugar de 
Técnico Superior do Serviço Social 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Resumo diário de tesouraria - A Câmara 
tomou conhecimento do resumo diário de 
tesouraria referente ao dia onze de 
setembro que totaliza um saldo de três 
milhões novecentos e sessenta e sete mil 
quinhentos e oitenta e um euros e seis 
cêntimos. 

Aprovar Unanimidade 

Empréstimo de longo prazo no valor de   
2 8323 189,86€ - destinado ao  Plano de 
Investimentos na Rede Viária – 2ª fase.- 

Aprovar Unanimidade 

3º Alteração modificativa do plano 
plurianual de Investimentos e  orçamento da 
Despesa. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
4. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 
 



 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
INF Nº. 13355/20 - Alteração do Plano Diretor 
Municipal de Lousada – versão final. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
5. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 10329/20 – 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) – 
Meinedo - (Consumidor n.º 102061). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 10305/20 – 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 – Torno - (Consumidor n.º 23629). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 11717/20 – Tarifário Social - A 
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 13678). 
 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 11884/20 – 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 

Aprovar Maioria 



 

económica – Cristelos - (Consumidor n.º 
20462). 
 
Informação n.º 11792/20 – Tarifário Social - A 
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 – Macieira - 
(Consumidor n.º 6685). 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 324/DOMA/20 – “Implementação de 
ZMC para controlo de perdas no sistema de 
abastecimento de água do Município de 
Lousada – Concurso Público” – Aprovação 
do plano de segurança e saúde da 
empreitada e dos intervenientes em obra. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 328/DOMA/20 – “Construção do 
Centro de Formação – Academia de 
Formação de Lousada – Concurso Público” – 
Aprovação da decisão de não adjudicação 
do procedimento - RATIFICAÇÃO 
DESPACHO. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 341/DOMA/20 – “Beneficiação da 
Rua da Restauração em Boim – Concurso 
Público” – Aprovação da realização da 
vistoria para liberação parcial da caução e 
da respetiva comissão 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 347/DOMA/20 – “Requalificação do 
espaço público do Largo da Aparecida – 
Concurso Público” – Aprovação da 
prorrogação graciosa do prazo contratual 
por 30 dias, bem como do plano de 
trabalhos, de equipamentos e de mão-de-
obra. 

Aprovar Unanimidade 

Proc. 18/20 – ML/995/CPN/E – “Beneficiação 
da Rua de S. Veríssimo e da Rua Presa da 
Lameira, em Nevogilde – Concurso Público” 
– Aprovação da adjudicação da 
empreitada à firma “Restradas – 
Revitalização de Estradas do Norte, Lda”, 
pelo valor de 447.800,00 € + IVA; Aprovação 
da minuta do contrato a celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

Proc. 16/20 – ML/878/CPN/E - “Beneficiação 
da Rua do Loureiro, Lustosa – Concurso 
Público” – Aprovação da decisão de não 
adjudicação do procedimento. 

Aprovar Unanimidade 

Proc. 28/20 – “Construção do Centro de 
Formação – Academia de Formação de 
Lousada” Aprovação da abertura do 

Aprovar Unanimidade 



 

procedimento por concurso público com o 
preço base de 594.202,52 € + IVA; 
Aprovação do júri do procedimento e do 
gestor do contrato; Aprovação do 
programa de procedimento e do caderno 
de encargos 
Proc. 30/20 –“Beneficiação da Rua do 
Loureiro, Lustosa” – Aprovação da abertura 
do procedimento por concurso público com 
o preço base de 443.834,60 € + IVA; 
Aprovação do programa de procedimento 
e do caderno de encargos; Aprovação do 
júri do procedimento e do gestor do 
contrato 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 6726/19 – “Adega Cooperativa de 
Lousada” – Aprovação do fornecimento de 
material no valor de 1.765,00 € + IVA para 
pavimentação a cubos do espaço exterior.- 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 1144/20 – “Junta de Freguesia de 
Sousela” – Aprovação do fornecimento de 
material diverso no valor de 127,50 € + IVA, 
para requalificação da zona pedonal do 
Parque Temático e de Lazer. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 10048/20 – “Centro Cultural 
Recreativo e Desportivo de Figueiras” – 
Aprovação do fornecimento de projetores 
elétricos no valor de 2.700,00 € + IVA. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 10087/20 – “Fábrica da Igreja de 
Silvares” – Aprovação do fornecimento de 
cubos de granito no valor de 5.949,00€ + IVA, 
para pavimentação do espaço exterior da 
Capela do Calvário. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 11643/20 – “Futebol Clube de 
Nespereira” – Aprovação do fornecimento 
de material diverso no valor de 2.562,00 € + 
IVA, para conclusão das obras da bancada 
lateral. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 11667/20 – “Caíde de Rei Sport Club” 
– Aprovação do fornecimento de material 
diverso no valor de 1.604,10 € + IVA, para 
reparação dos balneários. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 12351/20 – “Associação Desportiva e 
Recreativa de Aveleda” – Aprovação do 
fornecimento de material diverso no valor de 
22.202,76 € + IVA, para remodelação do 
Campo de Futebol das Fontelas. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 7346/20 – “Rua da Ribeira, Pias” – 
Aprovação da atribuição de subsídio no 
valor de 8.000,00 € à União de Freguesias de 
Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 12963/20 – “Rede Piloto MOBI.E – 
Posto de carregamento de veículos 
elétricos” – Aprovação da submissão a 

Aprovar Unanimidade 



 

deliberação da Assembleia Municipal da 
isenção total das taxas municipais de 
utilização do espaço público. 
Aprovação da proposta do Sr. Presidente 
para submissão da autorização prévia da 
Assembleia Municipal a aquisição dos 
prédios pelo montante global de 648.000,00 
€ a pagar em oito parcelas, bem como a 
autorização prévia prevista no artigo 6.º n.º 1 
alínea c) da Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

INF. Nº. 12343/20 – Protocolo de 
Colaboração – Banco Local de Voluntariado 
de Lousada 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 12352/20 – Protocolo de 
Cooperação – Direção Geral do 
Consumidor 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 12784/20 – Incentivo à Natalidade – 
Pagamento da mensalidade da creche ao 
3º filho e seguintes -  

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 12352/20 – Proposta de atribuição de 
subsídio à Associação de Solidariedade 
Social de Nespereira, com vista à aquisição 
de equipamentos de ar condicionado, para 
colocação nas instalações destinadas ao 
Centro de Dia da referida instituição. 

Aprovar Unanimidade 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

NIPG N.º40176/20 – Subsídio no valor de 
1.000,00€ à União Cultural e Recreativa de 
Boim (Fanfarra). 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º37869/20 – Protocolo entre a 
Associação Museu da Imprensa, Câmaras 
Municipais de Lousada e Póvoa do Lanhoso 
e a Empresa Arcada Nova).  

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 40049/20 – Minuta do Acordo de 
Parceria a celebrar entre o Município de 

Aprovar Unanimidade 



 

Lousada e a Associação de Cultura Musical 
de Lousada no âmbito da promoção das 
atividades de enriquecimento curricular 
1.ºciclo para o ano letivo 2020/2021. 
NIPG N.º 40050/20 – Minuta do Acordo de 
Parceria a celebrar entre o Município de 
Lousada e a Federação Portuguesa de 
Xadrez no âmbito da promoção das 
atividades de enriquecimento curricular 
1.ºciclo para o ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 41383/20 – Minuta do Contrato a 
celebrar entre o Município de Lousada e a 
Empresa Municipal “Lousada Séc. XXI” 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 41304/20 – Aquisição de transportes 
escolares em transporte coletivo de 
passageiros – ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 31755/20 – Isenção do pagamento 
da componente de refeição escolar bem 
como redução da comparticipação do 
prolongamento de horário (tarde) para o 
valor mínimo estabelecido pela Câmara 
Municipal ao aluno n.º 13757, para o ano 
letivo de 2020/2021 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 30713/20 – Isenção do pagamento 
da componente de refeição escolar bem 
como a atribuição de escalão A para a 
atribuição de livros de fichas e material 
escolar ao aluno n.º13208, para o ano letivo 
2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

 


