
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  223355//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    0099  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22002200..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1188  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22002200..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. ÓRGÃO AUTARQUICOS 
 
 
 
2. 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 seis de 
novembro que totaliza um saldo de quatro 
milhões quinhentos e sessenta e cinco mil 
quinhentos e noventa e quatro euros e noventa e 
sete cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Informação nº. 16308/20 - Aquisição de Gasóleo 
Rodoviário Aditivado a Granel – Ano 2021 – 
Procedimento ao Abrigo do Acordo Quadro da 
CIM 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 15242/20 – 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 101724).- 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 15122/20 – 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 – Sousela - (Consumidor n.º 19163). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 15117/20 – 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 101555). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 15125/20 – 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 

Aprovar Maioria 



 

pedido isenção Total da tarifa de disponibilidade 
de água e águas residuais por insuficiência 
económica – Cristelos - (Consumidor n.º 1429). 
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 8369/20 – 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 20817). 

Aprovar Maioria 

Informação. n.º 434/DOMA/20 - “Requalificação 
da Avenida de S. Vicente com ligação à Variante 
Urbana” – Aprovação da Receção Provisória da 
obra, bem como a respetiva comissão de 
vistoria. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 435/DOMA/20 - “Beneficiação do 
CM 1150 desde a EN 207-2 ao Largo da Feira” – 
Aprovação da Receção Provisória da obra, bem 
como a respetiva comissão de vistoria. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 437/DOMA/20 - “Redes 
Complementares de Águas Residuais – Setor II” – 
Aprovação da Receção Provisória da obra, bem 
como a respetiva comissão de vistoria. 

Aprovar Unanimidade 

Inormação. n.º 439/DOMA/20 - “Requalificação 
da Escola Básica de Lousada Centro – 1.ª Fase” – 
Aprovação da Receção Provisória da obra, bem 
como a respetiva comissão de vistoria. 

Aprovar Unanimidade 

Processo. n.º 20/20 – Inf. n.º 15950/20 - 
“Requalificação do Espaço Público da E.M. 605 
ao cruzamento do Jogo, Pias ” – Aprovação do 
Plano de Segurança e Saúde, bem como a 
nomeação dos intervenientes em obra. 

Aprovar Unanimidade 

Processo n.º 21/20 – Inf. n.º 16117/20 – 
“Beneficiação da Rua de S. Veríssimo e da Rua 
da Presa da Lameira, em Nevogilde” – 
Aprovação do Plano de Segurança e Saúde, 
bem como a nomeação dos intervenientes em 
obra. 

Aprovar Unanimidade 

Processo nº. 29/20 – Inf. n.º 16476/20 - 
Beneficiação da Escola Básica de Lousada Este” 
– Aprovação do Relatório Final e da decisão de 
não adjudicação, bem como a notificação da 
mesma a todos os concorrentes. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº.  16397/20 – Arranjo da envolvente 
do monumento do Sagrado Coração de Jesus - 

Aprovar Unanimidade 



 

Covas” 
Aprovação da proposta atribuição de subsídio à 
Junta de Freguesia de Figueiras e Covas no valor 
de € 11.000,00, sendo transferido da seguinte 
forma:- 
Ano de 2020 – € 5.000,00 
Ano de 2021 – € 6.000,00 
 
Informação nº. 16397/20 – Arranjo da envolvente 
do monumento do Sagrado Coração de Jesus – 
Covas. 
Aprovação da minuta do contrato de 
constituição de direito de superfície, a celebrar 
com a Fábrica da Igreja Paroquial de S. João 
Evangelista de Covas. 
 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 16392/20 – “Construção de bloco 
sanitário para o largo da Senhora da Ajuda - 
Nevogilde” – Aprovação da atribuição de um 
subsídio no valor de € 15.000,00 à Junta de 
Freguesia de Nevogilde, a ser transferido em 
2021. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 16557/20 – “Campo de Futebol do 
Aparecida FC” – Aprovação da aquisição de 
uma parcela de terreno no valor de 37.000,00 €, 
a serem pagos da seguinte forma: 
- 17.000,00 € aquando da escritura: 
- 20.000,00 € até 31 de Março de 2021 

Aprovar Unanimidade 

Regulamento Municipal de Gestão de Arvoredo e 
dos Espaços Naturais do Município de Lousada 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Informação nº. 15920/20 – Realojamento de 
emergência – Contrato de comodato celebrado 
devido à necessidade de realojamento de 
emergência, pelo período de seis meses, do 
munícipe constante da informação, 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 nº. 46456/20 – Isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar dos alunos com 

Aprovar Maioria 



 

os códigos n.º13956 e 13951 para o ano letivo 
2020/2021. 
NIPG nº. 51381/20 – Isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar e atribuição de 
escalão A para livros de fichas e material escolar 
da aluna com o código n.º11043 para o ano 
letivo 2020/2021. 

Aprovar Maioria 

NIPG nº.  55126/20 – Transferência de verba para 
a União de Freguesias de Cernadelo, S. Miguel e 
Sta. Margarida, destinada a custear as despesas 
com o transporte das marmitas (refeições 
escolares) da EB S. Miguel para a EB Cernadelo 
durante o presente ano letivo. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº.  53763/20 – Para conhecimento e 
apreciação deste órgão Executivo do relatório 
de gestão semestral relativamente ao 1.º 
semestre de 2020, apresentado pelo fiscal único 
da “Lousada Século XXI”, acompanhado pelos 
documentos elaborados pela administração da 
“Lousada Séc. XXI”, e envio ao Órgão 
Deliberativo. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG nº.  53773/20 – Relatório de Execução 
Orçamental e Financeira – 3.º trimestre de 2020” 
da “Lousada Século XXI” apresentado pelo seu 
Conselho de Administração, devendo o mesmo 
ser remetido ao Órgão Deliberativo, para efeitos 
de acompanhamento e controlo. 

Aprovar Unanimidade 

 


