
 
 
 

Ordem do Dia 
 

Elaborada no dia 24 de fevereiro de  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  0011  mmaarrççoo  ddee  22002211,,  ppeellaass  1155::0000  hhoorraass  ee  ppoorr  vviiddeeooccoonnffeerrêênncciiaa,,  ccoomm  

oo  sseegguuiinnttee  tteeoorr::  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 

 
II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 

 
 

1. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

1.1. Resumo diário de tesouraria  -  
 

1.2. Adenda ao contrato de empréstimo – 1.988.721,49€ 

 

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 
 
2.1. Consumidor n.º 20759 - Tarifário Social – Indeferido 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 50% da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais 
por insuficiência económica – Ordem - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 2492). 

 

2.2. Consumidor n.º 18893 - 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 – Vilar Torno e Alentém - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 
2507). 

 

2.3. Consumidor n.º 26747 – Tarifário Social - Deferido 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. 2021, DASJT, I.G. 2551). 

 

2.4. Consumidor n.º 102018 – 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) – Meinedo - (registo nº. 3002, DASJT, I.G. 
1609). 

 

2.5. Consumidor n.º 25652 – Tarifário Social - Indeferido 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. 3004). 

 

2.6. Consumidor n.º 13932 – Tarifário Social - Indeferido 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 – Nevogilde - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 3006). 

 



 
 
 

2.7. “Regeneração urbana do espaço público envolvente à Rua do Picoto – 2.ª 
Fase – Concurso Público”– Aprovação do levantamento d suspensão dos 
trabalhos – RATIFICAÇÃO DESPACHO  (INF. 130/DOMA/2021). 

 

2.8. “Beneficiação do Campo dos Escravos, piso sintético e balneários – Lustosa 
– Concurso Público” – Aprovação dos esclarecimentos a prestar aos interessa 
dos – RATIFICAÇÃO DESPACHO (registo n.º 2021, DOMA, I, G, 3013). 

 

2.9. “Infraestruturas para águas residuais instaladas no Lugar do Vale, 
Nespereira” – Aprovação da minuta da autorização de constituição de servidão 
administrativa de aqueduto público subterrâneo a celebrar entre o Município de 
Lousada e o Sr. Vítor Manuel Cardoso Pinho e a Sra. Tânia Isabel da Silva Ferreira 
e das respetivas contrapartidas (registo n.º 2021, DOMA, I, G, 3186). 

 

2.10. “Instalação de coletor de águas residuais – Rua da Alegria, Nevogilde”- 
Aprovação da minuta da autorização de constituição de servidão 
administrativa de aqueduto público subterrâneo a celebrar entre o Município de 
Lousada e o Sr. João Ribeiro e a Sra. Luzia Nunes Vieira e das respetivas 
contrapartidas (registo n.º 2021, DOMA, I, G, 3200). 

 

2.11. “Juventude Desportiva de Meinedo” – Aprovação do fornecimento de 
material diverso no valor de 5.864,40 € + IVA, para a reparação do telhado da 
Associação (registo nº. 2021, DOMA, I, G, 2536). 

 

2.12. “Associação Desportiva Recreativa Cultural do Valmesio” – Aprovação do 
fornecimento de tintas no valor de 117,00 € + IVA, para conservação o interior 
do pavilhão desportivo (registo nº. 2021, DOMA, I, G, 2699). 

 

2.13. “Cornélias Lousada Bike Sharing” – Aprovação da prorrogação do prazo 
de vigência do projeto piloto (registo nº. 2021, DOMA, I, G, 3438). 

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

 



 
 
 

3.1. Proposta de apoio à criação de Bolsa de Cuidadores Formais (registo nº.  
2021, DASJT,I,G, 3291). 
 
 
3.2. Proposta de atribuição de subsídio à I.P.S.S. ADASM – Associação de 
Desenvolvimento e Apoio Social de Meinedo, no âmbito do Programa de 
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 2ª Geração (PARES 2.0) (registo 
nº.  2021, DASJT,I,G, 3436). 
 

 
 

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

4.1. Relatório de Execução Orçamental e Financeiro 2020 (4.º trimestre) da 
empresa “Lousada Séc. XXI” e envio do mesmo para efeitos de 
acompanhamento e controlo à Assembleia Municipal (registo nº. 
2021,DCPCE,I,G, 3283). 
 

 
 

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 


