
 
 
 

Ordem do Dia 
 

Elaborada no dia 31 de março 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  0055  aabbrriill  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. Atribuição de votos de louvor  
 
 
 

2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
2.1. INF. Nº. 19552/20 – Recurso à reserva interna de recrutamento de 9 
Assistentes Operacionais (Ação Educativa) 
 
 
2.2. Consolidação da Mobilidade ntercategorias da Carreira e Categoria de 
Assistente Técnico para a carreira de Assistente Técnico e Categoria de 
Coordenador Técnico dos seguintes trabalhadores: 
- Ana Maria de Bessa Moreira; 



 
 
 

- Estela Rosa Pereira Vieira Soares; e  
- Sérgio Paulo de Carvalho Meireles Ferreira  
 
 

3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 
3.1. Resumo diário de tesouraria   
 
 
 
3.2. Empréstimo destinado à contrapartida nacional de investimentos  
financiados pelo Norte 2020. 

 

 4. DIVISAO DE PLANEAMENTO E GESTAO URBANISTICA 
 
 

 
4.1. Proc. n.º 466/99 – Tree - Soluções Imobiliárias, Ldª. - Pedido de 
reconhecimento do interesse público municipal para regularização do 
estabelecimento, no âmbito da aplicação da alínea c) do artigo 83.º do RPDM 
de Lousada. 

 
 
 
5. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 

5.1. Consumidor n.º 23069 - 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 –Aveleda- (registo nº. 2021, DASJT, 
I.G. 3922). 

 

5.2. Consumidor n.º 15376 - 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) - 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. 4227). 

 



 
 
 

5.3. Consumidor n.º 168 – 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 – Nevogilde - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 4419). 

 

5.4. Consumidor n.º 14099 – 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 – Nevogilde - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 3949). 

 

5.5. Consumidor n.º 103145 – 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 – Nevogilde - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 4252). 

 

5.6. Consumidor n.º 15255 – 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 – Lustosa - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 4036). 

 

5.7. Consumidor n.º 13967 – 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. 4273). 

 

5.8. Consumidor n.º 13086 – 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 50%   da tarifa de disponibilidade de água e águas residuais 
por insuficiência económica – Boim - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 4128). 

 

5.9. Consumidor n.º 20389 – 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 – Figueiras - (registo nº. 2021, DASJT, 
I.G. 4311). 

 

5.10. Consumidor n.º 7271 – 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. 4463). 

 

5.11. Consumidor n.º 23827 – 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 – Caide de Rei - (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 4774). 

 

5.12. Consumidor n.º 18814 – 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 – Caide de Rei - (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 4810). 

 

5.13. Construção de cobertos nos centros escolares de Figueiras e Lustosa – 
Concurso Público – Aprovação da substituição da garantia bancária (Inf. n.º 
151/DOMA/21). 



 
 
 

5.14. Beneficiação da Rua 1.º de Maio e Av. da Liberdade – 1.ª Fase – Concurso 
Público – Aprovação da realização da vistoria para efeitos de receção 
provisória e da respetiva comissão (Inf. n.º 159/DOMA/21). 

 

5.15. Beneficiação do CM 1149 desde a rotunda do Tecas (Cernadelo) até à EN 
207 (S. Miguel) – Aprovação do projeto de execução; Aprovação da abertura 
do procedimento por concurso público com o preço base de 376.305,57 € + 
IVA; Aprovação do caderno de encargos e do programa de procedimento; 
Aprovação do júri do procedimento – RATIFICAÇÃO DESPACHO (2021,DOMA, 
I, G, 4720). 

 

5.16. Beneficiação da Rua 25 de Abril em Boim – Aprovação do projeto de 
execução; Aprovação da abertura do procedimento por concurso público 
com o preço base de 258.153,85 € + IVA; Aprovação do júri do procedimento; 
Aprovação do caderno de encargos e programa de procedimento 
(2021,DOMA, I, G, 4235). 

 

5.17. Beneficiação da Rua de S. Paio – Casais – Aprovação do projeto de 
execução; Aprovação da abertura do procedimento por concurso público 
com o preço base de 350.309,85 € + IVA; Aprovação do júri do procedimento; 
Aprovação do caderno de encargos e júri do procedimento – RATIFICAÇÃO 
DESPACHO (2021, DOMA, I, G,4735). 

 

5.18. Beneficiação da Av. Dr. Sérgio Moreira da Cunha, Av. Adriano Rafael e Av. 
do Souto – Macieira – Aprovação da alteração ao projeto; Aprovação da 
abertura do procedimento por concurso público com o preço base de 
611.777,89 € + IVA; Aprovação do caderno de encargos e do programa de 
procedimento; Aprovação do júri do procedimento e do gestor do contrato – 
RATIFICAÇÃO DESPACHO (2021, DOMA, I, G, 4979). 

 

5.19 Beneficiação do Campo dos Escravos, piso sintético e balneários – Lustosa 
– Concurso Público – Aprovação da adjudicação da empreitada à firma 
“Costa & Carreira, Lda” pelo valor de 449.800,00 € + IVA; Aprovação da minuta 
do contrato a celebrar (2021, DOMA, I, G, 5074). 

 

5.20. Eficiência energética – Habitação Social (Meinedo – Lote 1 e Cernadelo – 
Lote 2) – Informar a Exma. Câmara da decisão do tribunal quanto à 



 
 
 

contestação da firma “Versátil – Construção e Reabilitação, Lda”; do 
seguimento do processo de contratação pública do lote 2 (Cernadelo); da 
necessidade de abertura de novo concurso para o lote 1 (Meinedo), tendo em 
consideração que não foi adjudicado (Inf. n.º 171/DOMA/21). 

 

5.21. Redes de percursos pedonais Complexo Desportivo/Parque Urbano 
Municipal – 1.ª Fase – Concurso Público – Aprovação do pedido de declaração 
de utilidade pública (2021, DOMA, I, G, 5015). 

 

5.22. Beneficiação da Av. da Agrela e da Rua Casal de Baixo – Concurso 
Público – Aprovação do plano de segurança e saúde da empreitada; 
Aprovação os intervenientes em obra (2021, DOMA, I, G, 5442). 

 

5.23. Beneficiação da Rua da Agra e da Rua de Sequeiró – Lustosa – Concurso 
Público – Aprovação da decisão de não adjudicação do procedimento e da 
notificação aos concorrentes (2021, DOMA, I, G, 5439). 

 

5.24. Beneficiação da Rua da Agra e da Rua de Sequeiró – Lustosa – Aprovação 
da abertura do procedimento por concurso público com o preço base de 
476.138,40 € + IVA; Aprovação do caderno de encargos e do programa de 
procedimento; Aprovação do júri do concurso e do gestor do contrato (2021, 
DOMA, I, G, 5460). 

 

5.25. Centro Cultural Recreativo Águias de Figueiras – Aprovação do 
fornecimento de material no valor de 633,00 € + IVA para pintura e reparação 
da sede (2021, DOMA, I, G, 5170). 

 

5.26. Associação dos estudantes da Ilha do Príncipe – Aprovação da cedência 
de equipamento informático – RATIFICAÇÃO DESPACHO (2021, DOMA, I, G, 
4976). 

 

5.27. Plano de Pormenor da Praça do Românico – Aprovação da abertura de 
um período de discussão pública (2021, DOMA, I, G, 5627). 

 



 
 
 

5.28. Regulamento municipal de remoção e depósito de veículos automóveis – 
Aprovação da proposta de início do procedimento administrativo de 
elaboração do regulamento e da sua publicitação para constituição de 
interessados e a apresentação de contributos para serem integrados no projeto 
do regulamento (2021, DOMA, I, G, 5621). 

 

5.29. “Requalificação do espaço público da EM 605 ao cruzamento do Jogo, 
Pias” – Aprovação da minuta do protocolo de acordo para cedência gratuita 
de terreno a celebrar entre o Município de Lousada, e a Sra. Maria Alda Palma 
Campos Neto Monteiro da Costa e o Sr. Luís Jorge Monteiro da Costa, bem 
como das respetivas contrapartidas. 

 
 

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

 

6.1. Proposta de submissão das Alterações ao Regulamento Municipal de 
Atribuição e Gestão das Habitações Sociais à aprovação da Assembleia 
Municipal, no uso das competências previstas nas alíneas h) e i) do n.º 2 do 
artigo 23º, na alínea g) do n.º 1 do artigo 25º e na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 
33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro (registo nº. 
2021,DASJT,I,G,3534); 
 
 
6.2. Reajuste do valor de renda em regime de arrendamento apoiado 
(arrendatário 03-37), para conhecimento (registo nº. 2021,DASJT,I,G,4425); 
 
 
 
6.3. Atualização do valor de renda em regime de arrendamento apoiado 
(arrendatário 02-11), para conhecimento (registo nº. 2021,DASJT,I,G,5365); 
 
 
 
6.4. Proposta de aprovação de realojamento para a atribuição de frações nos 
Empreendimentos de Habitação Social de Cernadelo, Lustosa e Meinedo, nos 
termos do Decreto-lei n.º 81, 2014, de 19 de dezembro, na sua atual redação 
(registo nº. 2021,DASJT,I,G,5420). 
 

 



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

 
 
7.1.  Subsídio no valor de 4.500,00€ à LADEC (registo nº. 2021,DCPCE,I,G,5521). 

 

 

7.2. Subsídio no valor de 28.000,00€ ao CAL – Clube Automóvel de Lousada 
(registo nº. 2021,DCPCE,I,G,5487). 

 

 

7.3. Subsídio no valor de 6.000,00€ à Associação Desportiva e Cultural de 
Figueiras (registo nº. 2021,DCPCE,I,G,5558). 

 

 

7.4.  Proposta para que a Câmara Municipal que delibere remeter à aprovação 
da Assembleia Municipal a autorização para assunção de compromissos 
plurianuais para a aquisição de serviço de transportes escolares, em transporte 
coletivo de passageiros (passe escolar) para o ano letivo de 2021/2022 (registo 
nº. 2021,DASJT,I,G,5531). 

 
 
 

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 


