
 

 

EEDDIITTAALL  NNºº..  3366//DDAARRHH//22002211  
  

 
 

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  0011  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22002211..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1166  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22002211..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. ORGÃO AUTARQUICOS 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Proposta para atribuição de votos de louvor 
(registo nº. 2021,DCPCE,I,G,1643. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um voto de louvor ao treinador do 
Sociedade Esportiva Palmeiras,  Abel Ferreira por 
ter sido Vencedor da Copa Libertadores da 
América de 2020 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Recurso à reserva de recrutamento do 
procedimento concursal na carreira e categoria 
de Assistente Operacional mais 8 lugares – 
Ratificação do Despacho do Sr. Presidente – 
(registo nº. 2021,DCPCE,I,G,1068). 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Resumo diário de tesouraria. 
Deliberou o Órgão Executivo, por unanimidade, 
tomar conhecimento do resumo diário de 
tesouraria referente ao dia vinte e nove de 
janeiro de dois mil e vinte e um que totaliza um 
saldo de quatro milhões quinhentos e setenta e 
três mil centro e quinze euros e dez cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 
 
 
 
4. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Proposta para Alienação da uma parcela de 
terreno com a área de  73,00M2, que havia sido 
cedida ao domínio público para espaços verdes 

Aprovar Unanimidade 



 

de utilização coletiva, no âmbito do Alvará de 
loteamento nº. 5/2007, a qual se destinará a 
integrar a área do lote a construir pela junção 
dos lotes nºs. 6, 7 e 8, pelo valor total de 
10.585,00€ (registo nº. 2021,DAJ,I,G,1709). 
 
 
 
5. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Consumidor n.º 17736 - 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 – 
Caíde Rei -  (registo nº. 2020, DASJT, I.G. 19488). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 24101 - 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 – 
Figueiras -  (registo nº. 2020, DASJT I.G.   19598). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 11945 - 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. (registo nº. 2020, DASJT I.G. 19692). 

Aprovar  Maioria 

Consumidor n.º 15175 – 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 
50% da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 
Cernadelo – (registo nº. 2020, DASJT I.G. 19863). 

Aprovar  Maioria 

Consumidor n.º 101452 - 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 – (registo nº. 2020, DASJT  I.G. 

Aprovar Maioria 



 

19596). 
Consumidor n.º 17830 – 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 50% 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 - (registo nº. 2020, DASJT I.G. 
19657). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 22735 – 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 
50% da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – 
Nevogilde – (registo nº. 2020, DASJT I.G. 19732). 

Aprovar Maioria 

Beneficiação da Escola Básica de Lousada Este - 
(registo nº. 2021, DOMA, I,G, 671) – Aprovação do 
projeto de execução; Aprovação da abertura 
do procedimento por concurso público com o 
preço base de 1.232.816,48 €; Aprovação do júri 
do procedimento e do gestor do contrato; 
Aprovação do programa de procedimento e do 
caderno de encargos. 

Aprovar  Unanimidade 

Requalificação do espaço público do Parque 
Urbano Dr. Mário Fonseca – 3.ª Fase – Concurso 
Público (registo nº. 2021,DOMA,I,G,960) – 
Aprovação da decisão de não adjudicação do 
procedimento e da notificação aos 
concorrentes. 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação da Rua da Agrela e da Rua Casal 
de Baixo – Aveleda – Concurso Público (registo 
nº. 2021,DOMA,I,G,174) – Aprovação da 
adjudicação da empreitada à firma “Restadas – 
Revitalização de Estradas do Norte, Lda” pelo 
valor de 389.399,53 € + IVA; Aprovação da 
minuta do contrato a celebrar. 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação da Rua do Loureiro, Lustosa – 
Concurso Público (registo nº. 
2021,DOMA,I,G,1000) – Aprovação do plano de 
segurança e saúde da empreitada, da 
fiscalização e do coordenador de segurança e 
saúde. 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação do Campo dos Escravos, piso 
sintético e balneário (registo nº. 
2021,DOMA,I,G,1041) – Aprovação do projeto de 
execução; Aprovação da abertura do 
procedimento por concurso público com o 
preço base de 456.283,62 €; Aprovação do júri 
do procedimento e do gestor do contrato; 
Aprovação do programa de procedimento e do 
caderno de encargos. 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação da Rua da Agra e da Rua de Aprovar Unanimidade 



 

Sequeiró – Lustosa (registo nº. 
2021,DOMA,I,G,1391) – Aprovação do projeto de 
execução; Aprovação da abertura do 
procedimento por concurso público com o 
preço base de 415.017,00 €; Aprovação do júri 
do procedimento e do gestor do contrato; 
Aprovação do programa de procedimento e do 
caderno de encargos. 
Empreitada de ampliação do Centro de 
Interpretação do Românico e regeneração 
urbana da envolvente – Concurso Público (registo 
nº. 2021,DOMA,I,G,1378) Aprovação da 
adjudicação da empreitada à “Sociedade 
Elevolution Portugal, A.C.E.” pelo valor de 
3.202.106,05 € + IVA; Aprovação da minuta do 
contrato; Aprovação do gestor do contrato. 

Aprovar Unanimidade 

Avenida da Igreja – Silvares (registo nº. 
2021,DOMA,I,G,1406) - Aprovação da minuta do 
protocolo a celebrar entre o Município de 
Lousada e a Santa Casa da Misericórdia de 
Lousada, bem como das respetivas 
contrapartidas. 

Aprovar  Unanimidade 

Constituição de servidão administrativa de 
aqueduto público subterrâneo – Caíde de Rei 
(registo nº. 2021,DOMA,I,G,1442) - Aprovação da 
proposta para cedência gratuita de terreno dos 
proprietários Albino da Silva Ribeiro e Maria Luísa 
de Ramos Pereira, a favor do Município de 
Lousada para a instalação de coletor de águas 
residuais. 

Aprovar  Unanimidade 

Constituição de servidão administrativa de 
aqueduto público subterrâneo – Caíde de Rei 
(registo nº. 2021,DOMA,I,G,1443) - Aprovação da 
proposta para cedência gratuita de terreno dos 
proprietários Maria Gracinda da Silva Ribeiro 
Pereira e Lino da Silva Ferreira, a favor do 
Município de Lousada para a instalação de 
coletor de águas residuais. 

Aprovar  Unanimidade 

Aprovação da Proposta de adesão do Município 
de Lousada à rede EUROPARC – (registo nº. 
2021,DOMA,I,G,1565). 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Subsídio à Associação Lousada Animal no valor 
de 1.800,00€, destinado à execução do seu 
plano de atividades (registo nº. 2021,DCPCE, I,G, 
1301). 

Aprovar Unanimidade 

Subsídio à A.C.M.L. no valor de 10.000,00€, 
destinado a associação apoiar na aquisição 
instrumentos. (registo nº. 2021,DCPCE,I,G, 1642). 

Aprovar Unanimidade 



 

Isenção do pagamento da componente de 
refeição escolar aos alunos com os códigos 
n.º13631 e 13633, ano letivo 2020/2021 (registo nº. 
2021 DASJT.I.G. 860). 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 


