
 
 
 

Ordem do Dia 
 

Elaborada no dia 10 de fevereiro  2021, para cumprimento do disposto no n.º 2 

do artigo 53.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro 

 

  --------------  PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  

MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa,,  eemm  ccuummpprriimmeennttoo  ddoo  ddiissppoossttoo  nnaa  aall..  oo))  ddoo  nnºº..  11  ddoo  aarrttºº  3355ºº  

ddoo  RReeggiimmee  JJuurrííddiiccoo  ddaass  AAuuttaarrqquuiiaass  LLooccaaiiss,,  aapprroovvaaddoo  ppeellaa  LLeeii  nnºº..  7755//22001133,,  ddee  1122//0099,,  

pprroocceeddee  àà  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddaa  oorrddeemm  ddoo  ddiiaa  ddaa  rreeuunniiããoo  oorrddiinnáárriiaa  ddoo  ÓÓrrggããoo  EExxeeccuuttiivvoo  

aa  rreeaalliizzaarr  nnoo  ddiiaa  1155  ddee    ffeevveerreeiirroo  ddee  22002211,,  ppeellaass  1155::0000  hhoorraass,,  ccoomm  oo  sseegguuiinnttee  tteeoorr::    

 
 
I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 

 
II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 

1. ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
  
 
 

1.1. Proposta para atribuição de voto de louvor (registo nº. 2021,DCPCE,I,G,2656) 
 
 
1.2. Procedimento concursal para provimento de 3 postos de trabalho de 
assistente operacional (trolha) por tempo indeterminado (registo nº. 
2021,DOMA,I,G,213) 
 
 
1.3. Despacho para adoção de  medidas COVID 
 
 

2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 
 

2.1. Resumo diário de tesouraria   
 



 
 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 
 

3.1. Proposta de alteração do tarifário de fuga – Metodologia à sua aplicação, 
até alteração do regulamento – (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 1996). 

 

3.2. Consumidor n.º 23464 - Tarifário Social – Deferido a atribuição do tarifário 
social por se enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17) - Aprovação da proposta para deferimento 
do pedido isenção Total da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais 
por insuficiência económica – Nevogilde - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 1552). 

 

3.3. Consumidor n.º 18265 - Tarifário Social – Deferido a atribuição do tarifário 
social por se enquadrar no artigo 46.º do Regulamento de Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, (Aviso nº 6843/17) - Aprovação da proposta para deferimento 
do pedido isenção Total da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais 
por insuficiência económica – Ordem - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 1735). 

 

3.4. Consumidor n.º 16505 – Tarifário Social - Indeferido a 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 - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 1995). 

 

3.5. Consumidor n.º 24993 – Tarifário Social - Deferido a 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 - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 1609). 

 

3.6. Consumidor n.º 22157 – Tarifário Social - Deferido a 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 – Lodares - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 1798). 

 

3.7. Consumidor n.º 8141 – Tarifário Social - Deferido a 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 - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. ,I,G,1502). 

 

3.8. Beneficiação da Escola Básica de Lousada Este – Concurso Público – 
“Aprovação dos esclarecimentos e erros e omissões e da disponibilização aos 
interessados – RATIFICAÇÃO DESPACHO. (registo nº. 2021, DOMA, I,G,1739) 

 

3.9. Beneficiação da Av. Dr. Sérgio Moreira da Cunha, Av. Adriano Rafael e Av. 
do Souto em Macieira – Concurso Público – Aprovação da decisão de não 
adjudicação do procedimento e da respetiva notificação aos concorrentes. 
(registo nº. 2021,DOMA,I,G, ,I,G,2229). 

 

3.10. Requalificação do espaço público da EM 605 ao cruzamento do Jogo em 
Pias – Concurso Público” – Aprovação da substituição da diretora de fiscalização 
da obra – RATIFICAÇÃO DESPACHO (registo nº. 2021 DOMA ,I,G,2345). 

 

3.11. Beneficiação da Rua do Mouro em Caíde de Rei – Concurso Público – 
Aprovação da adjudicação da empreitada à firma “Restradas – Revitalização 
de Estradas do Norte, Lda” pelo valor de 263.903,43 € + IVA; Aprovação da 
minuta do contrato a celebrar. (registo nº. 2021 DOMA ,I,G, 2648). 

 

3.12. Eficiência Energética – Habitação Social- Lustosa – Concurso Público”- 
Aprovação da prorrogação do prazo de execução da obra por 120, a título 
gracioso, bem como do plano de trabalhos, do plano de pagamentos, do plano 
de equipamentos, plano de mão de obra e cronograma financeiro – 
RATIFICAÇÃO DESPACHO (registo nº. 2021 DOMA ,I,G, 108). 

 



 
 
 

3.13. Beneficiação da Rua Sra. do Carmo e da Rua da Trovoada em Vilar do Torno 
e Alentém – Concurso Público – Aprovação da substituição da diretora de 
fiscalização da obra – RATIFICAÇÃO DESPACHO (registo nº. 2021 DOMA ,I,G,112) 

 

3.14. Requalificação do espaço público do Largo da Aparecida – Concurso 
Público – Aprovação da substituição da direto de fiscalização da obra – 
RATIFICAÇÃO DESPACHO (registo nº. 2021 DOMA ,I,G,113). 

 

 

3.15. Rede de percursos pedonais Complexo Desportivo/Parque Urbano 
Municipal – 1.ª Fase – Concurso Público – Aprovação da prorrogação do prazo 
de execução da obra por 60 dias, a título gracioso. (registo nº. 2021 DOMA 
,I,G,2117) 

 

3.16. Ampliação dos balneários do Aparecida Futebol Clube” – Aprovação do 
projeto de execução. (registo nº. 2021 DOMA ,I,G,2714) 

 

3.17. Requalificação da Rua do Picoto e Av. Combatentes da Grande Guerra 
(Parte)” – Aprovação da proposta de aquisição de terreno com a área de 
3.624,00 m2 pelo montante de 377.870,50 € e do respetivo plano de pagamentos; 
Aprovação da minuta do contrato de promessa de compra e venda a celebrar 
entre o Município de Lousada e Dora Elvira Vasconcelos Pinto. (registo nº. 2021 
DOMA ,I,G,2715)(substituído pelo registo nº. 2021/DOMA, IG, 2959) 

 

3.18. Requalificação da Rua das Agras e parte da Rua do Alto, Silvares” – 
Aprovação da minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Lousada e 
Dora Elvira Vasconcelos Pinto e das respetivas contrapartidas. (registo nº. 2021 
DOMA ,I,G,2719) 

 

3.19. Capacitação dos serviços da administração pública para implementação 
de sistema de informação cadastral simplificada” – Aprovação da minuta do 
acordo de Colaboração Interinstitucional no âmbito do aviso NORTE n.º 62-2020-
23 – RATIFICAÇÃO DESPACHO (registo nº. 2021 DOMA ,I,G,1815) 

 



 
 
 

3.20. Associação Lousada Animal – Aprovação da proposta de celebração de 
um protocolo de colaboração; Aprovação da minuta do protocolo a celebrar 
entre o Município de Lousada e a Associação Lousada Animal. (registo nº. 2021 
DOMA ,I,G, 2746). 

 

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

4.1. Atualização do valor de renda em regime de arrendamento apoiado de 4 
arrendatários dos Empreendimentos de Habitação Social de Meinedo e Lustosa, 
para conhecimento (registo nº. 2021,DASJT,I,G,2369). 
 
 
 
4.2. Atualização do valor de renda em regime de arrendamento apoiado de 5 
arrendatários dos Empreendimentos de Habitação Social de Meinedo, 
Cernadelo e Lustosa, para conhecimento (registo nº. 2021,DASJT,I,G,2707). 
 
 
 
4.3. Proposta de atribuição de subsídio a instituições de solidariedade social do 
concelho para o ano de 2021 (registo nº. 2021,DASJT,I,G,2463). 
 
 
 
4.4. Proposta de atribuição de subsídio aos agrupamentos de escuteiros do 
concelho para o ano de 2021 (registo nº. 2021,DASJT,I,G,2552). 
 
 
 
4.5. Proposta de atribuição de subsídio a instituições de solidariedade social do 
concelho, destinado a colmatar despesas no âmbito do apoio à pandemia 
Covid 19 (registo nº. 2021,DASJT,I,G,2563). 
 
 
 
4.6. Proposta de aprovação das normas de participação no Concurso 
“Camélias Cá de Casa” e no Concurso das Camélias, bem como dos respetivos 
prémios, no âmbito do XI Festival Internacional de Camélias (registo nº. 
2021,DASJT,I,G,2435). 
 
 
 



 
 
 

4.7. Normas de participação no Concurso “E é amar-te assim…” e atribuição dos 
respetivos prémios, 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 (registo nº. 2021,DASJT,I,G,2604). 
 
 
 
4.8. Proposta de reconhecimento de Interesse Público Municipal para a 
ampliação de empreendimento turístico, e posterior submissão à Assembleia 
Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 25.º do 
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, na redação introduzida pelo Decreto-
Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro (registo nº. 2021,DASJT,I,G,2644). 
 
 
 
4.9. Proc. Nº 5250/20 - Proposta de atribuição de apoio para obras de 
adaptação, no âmbito do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos do Município de Lousada (registo nº. 2021,DASJT,I,G,2735). 

 

 

5. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO 
 
 

 5.1.  Minuta do Protocolo de Colaboração Cultural a celebrar entre o Município 
de Lousada e a Banda Musical de Lousada (2021,DCPCE,I,G,2444). 
 
 
5.2.  Subsídio a Associações Culturais do Concelho destinado à execução do seu 
plano anual de atividades (2021,DCPCE,I,G,2729). 
 
 
5.3.  Isenção do pagamento da refeição escolar do aluno com o código 
n.º14068 para o ano letivo 2020/2021 (2021,DASJT,I,G,2114). 
 
 
5.4.  Isenção do pagamento da refeição escolar do aluno com o código 
n.º13679 para o ano letivo 2020/2021 (2021,DASJT,I,G,2207). 
 
 

5.5.  Isenção do pagamento do passe escolar do aluno constante na informação 
n.º1562/21 da Divisão da Ação Social para o ano letivo 2020/2021 
(2021,DASJT,I,G,1562). 
 
 
 



 
 
 

5.6. Ratificação do despacho do Sr. Presidente de Câmara Municipal de 
03/02/2021 para o pagamento, aos alunos com Escalão A e B, de pequenas 
reparações em equipamento informáticas (2021,DCPCE,I,G,2350). 
 
 
 
5.7.  Subsídio à Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Lousada Oeste, 
Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, Associação 
de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento Vertical de Escolas Este, 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da E.B.2,3 Lousada, destinado 
a custear despesas com fotocópias para o desenvolvimento das atividades de 
enriquecimento curricular e atividade pedagógica normal desenvolvidas nas 
Escolas do 1.º ciclo da Rede Pública para os meses de março a dezembro de 
2021 (2021,DCPCE,I,G,2734). 
 
 
5.8. Subsídio no valor de 2.000,00€ à Cooperativa Lousavidas, destinada a apoiar 
na aquisição de uma carrinha (2021,DCPCE,I,G,2133). 
 
 
5.9. Subsídio no valor de 2.000,00€ à União Cultural Recreativa de Boim, destinado 
a apoiar nas despesas inerentes à reestruturação das suas infraestruturas 
(2021,DCPCE,I,G,2512). 
 
 
 
5.10. Subsídio no valor de 27.500,00€ à Associação de Cultura Musical de 
Lousada, destinado a apoiar as necessidades decorrentes da execução do seu 
plano anual de atividades, nomeadamente na oferta educativa levada a cabo 
pelo seu Conservatório (2021,DCPCE,I,G,2729). 
 
 
 
5.11. Subsídio a Associações Desportivas do Concelho de Lousada, destinado a 
apoiar as necessidades decorrentes da execução dos seus planos anuais de 
atividades (2021,DCPCE,I,G,2701). 
 
 
 
5.12. Minuta do Contrato de parceria a celebrar entre o Município de Lousada e 
o Lousada Country Hotel (2021,DCPCE,I,G,2723). 
 
 
 
5.13. Minuta do Contrato Programa a celebrar entre o Município de Lousada e 
os pilotos/responsáveis de equipa da modalidade de desporto motorizado 
(2021,DCPCE,I,G,2797). 



 
 
 

 
 
 

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  


