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1. ÓRGÃO AUTARQUICOS 
 
 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
INF. Nº. 3974/20 – Abertura de procedimento 
concursal para a constituição de relação jurídica 
de empego público por tempo indeterminado 
para desempenhar funções de Técnico Superior 
Arquiteto. 

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 vinte e cinco 
de setembro em curso que totaliza um saldo de 
quatro milhões setecentos e trinta e nove mil 
seiscentos e setenta e cinco euros e quarenta e 
cinco cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Plano de Investimentos na Rede Viária – 2ª fase - 
Minuta Contratual Empréstimo. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 14037/20 – Proposta de alteração 
do regulamento de atribuição de tarifário social 
para os serviços de abastecimento de água 
(AA), saneamento de águas residuais (AR) e RSU. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 13393/20 – 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 

Aprovar Maioria 



 

Total da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 
Nespereira - (Consumidor n.º 25910). 
Informação n.º 13286/20 – 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 de 50% 
isenção da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 
Nevogilde - (Consumidor n.º 12074). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13582/20 – Tarifário Social - A 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 – Nevogilde - 
(Consumidor n.º 4829). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 13583/20 – 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 – Silvares - (Consumidor n.º 19814). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 14558/20 – 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 25560). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 14596/20 – 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 – Silvares - (Consumidor n.º 21209). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 14582/20 – Tarifário Social - A 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 – Aveleda - (Consumidor 
n.º 19293). 
Informação n.º 14591/20 – 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 20681). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 14872/20 – 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) – Lodares - (Consumidor n.º 101228). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 14838/20 – 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 – Silvares - (Consumidor n.º 14194). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 14613/20 – Tarifário Social - A 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 – Cristelos - (Consumidor 
n.º 588). 

Aprovar Maioria 

INF. N.º 417/DOMA/20 – “Interface Multimodal – 
Construção da Central de Autocarros – Concurso 
Público” – Aprovação da alteração da 
implantação da cobertura. 

Aprovar Unanimidade 

PROC. N.º 33/20 – “Beneficiação da Avenida da 
Agrela e da Rua de Casal de Baixo – Aveleda” – 
Aprovação do projeto de execução; Aprovação 
da abertura do procedimento por concurso 
público com o preço base de 392.995,68 € + IVA. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 15298/20 – “Rua São Bartolomeu – 
Figueiras” – Aprovação de alteração ao estudo 
prévio. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 13252/20 – “União de Freguesias de 
Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga” – 
Aprovação da atribuição de subsídio no valor de 
15.000,00 € para a construção de casas de 
banho em Nogueira, bem como da minuta do 
contrato-programa a celebrar;  
Aprovação da minuta do contrato de 
constituição do direito de superfície a celebrar 

Aprovar Unanimidade 



 

entre a Fábrica da Igreja de Nogueira, a União 
de Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e 
Alvarenga e o Município de Lousada. 
INF. N.º 15178/20 – “Centro Cultural Recreativo e 
Desportivo de Figueiras” – Aprovação do 
fornecimento de material no valor de 391,50 € + 
IVA para a conclusão das obras de vedação. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

INF. Nº. 14792/20 – Proposta de atribuição de 
subsídio ao Centro Social e Paroquial de Caíde 
de Rei – Proposta de atribuição de subsídio ao 
Centro Social e Paroquial de Caíde de Rei, no 
valor de 10 000€ (dez mil euros), para fazer face a 
dificuldades financeiras. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 15028/20 – Proposta de realojamento de 
dois agregados familiares nos Empreendimentos 
de Habitação Social Municipal – Proposta de 
atribuição de duas frações nos Empreendimentos 
de Habitação Social de Lustosa e Meinedo. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 15336/20 – Acordo de Colaboração a 
celebrar com o I.H.R.U., I.P., no âmbito da 
Estratégia Local de Habitação de Lousada – 
Proposta de aprovação do Acordo de 
Colaboração a celebrar entre a autarquia e o 
Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, 
I.P., o qual define a programação estratégica 
das soluções habitacionais a apoiar ao abrigo do 
Programa 1º Direito, no âmbito da Estratégia 
Local de Habitação de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 15384/20 – Protocolo “Vacinação SNS 
Local” - Associação Dignitude – Protocolo 
estabelecido entre a autarquia e a Associação 
Dignitude, em colaboração com as farmácias do 
concelho aderentes, com vista à vacinação 
contra a gripe sazonal dos munícipes com idade 
igual ou superior a 65 anos, 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 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

NIPG N.º 48226/20 – Normas de participação do Aprovar Unanimidade 



 

concurso Lousada Educa+. 
NIPG N.º 49830/20 – Transferência da verba 
destinada à aquisição de lenha para as 
salamandras existentes nos estabelecimentos de 
ensino da rede pública do concelho de Lousada, 
ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 51011/20 – Atribuição de prémios de 
mérito, no valor unitários de 500,00€, aos 
melhores alunos dos Agrupamentos de Escolas 
do Concelho de Lousada no ano letivo 
2019/2020. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 48114/20 – Transferência de verba para 
a Junta de Freguesia de Caíde de Rei de forma a 
minimizar as despesas dos transportes efetuados 
aos alunos a +3km das suas residências para a 
Escola Básica de Caíde de Rei e vice-versa, ano 
letivo 2020/2021. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 42377/20 – Indeferimento do pedido de 
isenção do pagamento da refeição escolar e 
atribuição de subsídio para livros de fichas e 
material escolar (EB1) para os alunos com os 
códigos n.º11791 e 13262, ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Maioria 

NIPG N.º 46566/20 – Isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar da aluna com 
o código n.º13753 para o ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Maioria 

NIPG N.º 33247/20 – Isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar da aluna com 
o código n.º12091 para o ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Maioria 

NIPG N.º 43557/20 – Isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar dos alunos com 
o código n.º13227 e 13226, bem como atribuição 
de escalão A para a aquisição de livros de fichas 
e material escolar para o aluno com o código 
n.º13227, para o ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Maioria 

NIPG N.º 47488/20 – Isenção do pagamento do 
passe escolar dos alunos constantes na 
informação n.º15343/20 da Divisão da Ação 
Social, a partir do mês de outubro/20 até final do 
presente ano letivo. 

Aprovar Maioria 

NIPG N.º 38786/20 – Isenção do pagamento do 
passe escolar dos alunos constantes na 
informação n.º14884/20 da Divisão da Ação 
Social, para o ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Maioria 

NIPG N.º 39392/20 – Isenção do pagamento do 
passe escolar dos alunos constantes na 
informação n.º14956/20 da Divisão da Ação 
Social, para o ano letivo 2020/2021. 

Aprovar Maioria 

NIPG N.º 38611/20 – Isenção do pagamento do 
passe escolar do aluno constante na informação 
n.º15032/20 da Divisão da Ação Social, a partir 
do mês de outubro/20 até final do presente ano 
letivo. 

Aprovar Maioria 

NIPG N.º 42852/20 - Transferência de verba para 
a União de Freguesia de Figueiras e Covas de 
forma a minimizar as despesas do transporte de 
refeições escolares da EB Figueiras para o JI e EB 
Covas, ano letivo 2020/202. 

Aprovar Unanimidade 

 


