
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  225500//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    3300  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22002200..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1155  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22002200..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. ÓRGÃO AUTARQUICOS 
 
 
 

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. 

Ratificar Unanimidade 

Proposta para não aceitação da competência 
do domínio da Educação para o ano 2021. 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para não aceitação da competência 
do domínio da Saúde para o ano 2021. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Aprovação da Proposta do Mapa de Pessoal 
para o ano de 2021. 

Aprovar Maioria 

Abertura de estágios PEPAL para os seguintes 
lugares: 
2 – Técnicos Superiores em Engenharia Civil; 
1– Técnico Superior Licenciado na área das 
Tecnologias da 
Informação/Comunicação/Sistemas de 
Informação; 
1 – Técnico Superior Licenciado na área de 
Educação Física/Desporto; 
1 – Técnico Superior Licenciado em Treino 
Desportivo; e 
1 – Técnico Superior na área da Proteção Civil. 

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 sete 
de novembro que totaliza um saldo de quatro 
milhões  duzentos e noventa e cinco mil 
quatrocentos e setenta e nove euros e cinquenta 
e oito cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Proposta de Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos, para o ano de 2021, com relatório 
de apresentação do orçamento e normas de 

Aprovar Maioria 



 

execução orçamental, incluindo o Plano de 
Atividades e Orçamento da EM Lousada Século 
XXI. 
Proposta para a taxa de IMI, para vigorar no ano 
de 2021 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de IRS, para vigorar no ano de 2021 Aprovar Unanimidade 
Proposta para a taxa de direitos de passagem, 
para vigorar no ano de 2021. 

Aprovar Unanimidade 

 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 

 
 

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 

 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 16521/20 – Tarifário Social – 
Indeferido o pedido de isenção de RSU 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 23639). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16671/20 – 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 11947). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16443/20 – Tarifário Social - 
Indeferido o pedido de isenção de RSU 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 

Aprovar Maioria 



 

insuficiência económica – Sousela- (Consumidor 
n.º 18570). 
Informação n.º 16414/20 – 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 13091) 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16199/20 - 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 15907/20 – 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 
50% 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 21630). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 16277/20 – 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 13091). 

Aprovar  Maioria 

Informação n.º 16380/20 – 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 Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Cernadelo- (Consumidor n.º 19175). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 15795/20 – 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 – 
Boim - (Consumidor n.º 2905). 

Aprovar Maioria 

Informação n.º 14993/20 – Tarifário Social - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 

Aprovar Maioria 



 

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 Total da tarifa de disponibilidade de 
água e águas residuais por insuficiência 
económica – Lodares - (Consumidor n.º 19188). 
INF. N.º 465/DOMA/20 – Rede de percursos 
pedonais complexo desportivo/ Parque Urbano 
Municipal – Concurso Público – Aprovação da 
prorrogação do prazo contratual, bem como do 
plano de trabalhos e de pagamentos. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 481/DOMA/20 – Rede de percursos 
pedonais Complexo Desportivo/ Parque Urbano 
Municipal – Concurso Público – Aprovação dos 
trabalhos complementares a adjudicar à firma 
“Tamivia – Construções e Obras Públicas, S.A.” 
pelo valor de 18.393,40 € + IVA; Aprovação da 
minuta do contrato a celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 475/DOMA/20 – Requalificação do 
espaço público do Parque Urbano Dr. Mário 
Fonseca – 3.ª Fase. 

Aprovar Unanimidade 

INF. 17365/20 – Requalificação do espaço 
público do Parque Urbano Dr. Mário Fonseca – 3.ª 
– Concurso Público – Aprovação da decisão de 
não adjudicação do procedimento, bem como 
da notificação aos interessados. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 479/DOMA/20 – Requalificação do 
espaço público do Largo da Aparecida – 
Concurso Público – Aprovação da vistoria para 
efeitos de receção provisória e da respetiva 
comissão. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 17397/20 – Construção do Centro de 
Formação – Academia de Formação de Lousada 
– Concurso Público – Aprovação da adjudicação 
da empreitada à firma “Inovplena – Construções, 
Lda”, pelo valor de 519.362,12 € + IVA; 
Aprovação da minuta do contrato a celebrar 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 16808/20 – Implementação do projeto 
Cooperative Stressts (C-Streets – ação n.º 2018-PI-
TM-0099-S) – Aprovação e submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal a 
autorização para celebrar com todos os 
parceiros do projeto C-Streets o Acordo de 
parceiros, nos termos da minuta anexa à 
proposta. 

Aprovar Unanimidade 

INF. 16840/20 – Cadastro de infraestruturas de AA 
e SAR (Op. POEUR-03-2012-000092) – Aprovação 
da minuta de prestação de serviços (alteração). 

Aprovar Unanimidade 

Regulamento da Paisagem Protegida Local do 
Sousa Superior. 

Aprovar Unanimidade 

INF. N.º 17744/20 – Eixo Ferroviário – 
Valongo/Felgueiras – Aprovação da minuta do 
acordo de colaboração. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 17792/20 – Construção do campo de 
futebol em relva natural – Lousada Country Hotel 
– Aprovação do reconhecimento de relevante 

Aprovar Unanimidade 



 

interesse público da construção de um campo 
de futebol nos terrenos propriedade da Quinta 
de Vila Meã; Aprovação de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal. 
INF. N.º 16930/20 – Beneficiação da Rua da 
Agrela e Rua Casal de Baixo – Aprovação da 
atribuição de subsídio no valor de 46.039,68 € 
(10.000,00 € - Subsídio / 36.039,68 € - Subsídio em 
espécie) à Junta de Freguesia de Aveleda. 
Deliberou o Órgão Executivo, por unanimidade, 
concordar com a atribuição dos subsídios nos 
termos propostos. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

NIPG 30015/19 – Alteração ao Regulamento 
Municipal de Atribuição e Gestão das 
Habitações Sociais 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 16630/20 – Contrato de Comodato – 
Contrato de Comodato, celebrado no âmbito 
da candidatura ao Programa de Alargamento 
da Rede de Equipamentos Sociais – 3ª Geração 
(PARES 3.0), para efeitos de ratificação, nos 
termos do n.º 3 do artigo 35º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro 

Da pendencia ao assunto Unanimidade 

INF. Nº. 17013/20 – Reajuste de renda – Reajuste 
do valor de renda em regime de arrendamento 
apoiado (arrendatário 02-36), para 
conhecimento.  

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 17140/20 – Reajuste de renda – Reajuste 
do valor de renda em regime de arrendamento 
apoiado (arrendatário 01-21), para 
conhecimento. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 17149/20 – Iniciativa “Lousada Bebé Natal 
2020” - Proposta para a atribuição de apoio às 
crianças naturais do concelho e nascidas 
durante o ano de 2020, no âmbito da atividade 
Lousada Bebé Natal, e aprovação da minuta do 
protocolo a ser estabelecido com as farmácias 
do concelho, parceiras na atividade. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 17317/20 – Iniciativa “Cheque Prenda 
Lousada Natal” - Atribuição de apoio no âmbito 
da iniciativa “Cheque Prenda Lousada Natal”, e 
respetivas normas de funcionamento, para 
efeitos de ratificação, nos termos do disposto nos 
artigos 23º n.º 2, 32º, 33º e 35º do Anexo I da Lei 
75/2013, de 12 de setembro. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 17338/20 – Iniciativa “XXVI Concurso 
Montras de Natal 2020” – Proposta de aprovação 
das normas de participação no XXVI Concurso 
de Montras de Natal de 2019, bem como a 

Aprovar Unanimidade 



 

atribuição de prémios, no valor de 300€. 
INF. Nº. 17691/20 – Proposta de atribuição de 
subsídio a instituições de solidariedade social do 
concelho – Proposta de atribuição de subsídio a 
instituições de solidariedade social, para fazer 
face às despesas decorrentes da entrega de 
alimentos e refeições, no âmbito da pandemia 
Covid 19. 

Aprovar Unanimidade 

INF. Nº. 17992/20 – Proposta de atribuição de 
subsídio à IPSS Ave Cooperativa Intervenção 
Psico-Social (ACIP) - Proposta de atribuição de 
subsídio à IPSS Ave Cooperativa Intervenção 
Psico-Social (ACIP), no âmbito da candidatura 
ao Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais – 3.ª Geração (PARES 3.0). 

Dar pendência aoassunto Unanimidade 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

NIPG Nº. 58940/20 – Plano Estratégico Educativo 
Municipal de Lousada – relatório final de 
avaliação. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG Nº. 58971/20 – 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, aditamento à proposta de 
15/10/2020,submetido à reunião de câmara de 
26/10/20. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 58276/20 – Transferência de verba para 
a junta de freguesia de Sousela destinada a 
colmatar as despesas com o transporte de 
alunos. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 58642/20 – Exames médicos e seguros 
desportivos para os Atletas Federados 2020/2021- 
Aprovação de listagem de Associações 
envolvidas, Minuta de protocolo modelo e 
normas de atribuição. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 58820/20 – Subsídio no valor de 5.000€ 
ao Aparecida Futebol Clube, destinado a 
comparticipar custos com obras de segurança e 
proteção de um muro da bancada do estádio. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 51169/20 – Subsídio no valor de 3.000€ à 
Associação Recreativa de Nogueira, destinado a 
comparticipar os custos com as obras de 
remodelação e melhoramento da sua sede. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 59227/20 – Minuta de contrato de 
programa a celebrar com a Lousada Séc. XXI 
para que a Câmara delibere submeter à próxima 
sessão de Assembleia Municipal. 

Aprovar Unanimidade 

NIPG N.º 59127/20 – Plano de atividades e 
orçamento para o exercício de 2021da Lousada 

Aprovar Unanimidade 



 

Séc. XXI, para que a Câmara delibere submeter 
à próxima sessão de Assembleia Municipal, tendo 
em vista o seu acompanhamento e controle. 
NIPG N.º 59411/20 – Aprovação da minuta do 
contrato de comodato a celebrar entre o 
Município de Lousada e a Lousada Séc. XXI – 
Atividades Desportivas e Recreativas EM. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 


