
 
 
 

Ordem do Dia 
 

Elaborada no dia 01 de junho 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  0077  ddee  jjuunnhhoo  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 
 
 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

2.1. Consolidação da mobilidade intercategorias  da carreira e categoria de 
Assistente Operacional para a carreira de Assistente Operacional e categoria 
de Encarregado Operacional, integrados na Divisão de Comunicação, 
Património, Cultura, Educação e Desporto, dos seguintes trabalhadores: 

- José António Costa Ribeiro; e 
- Manuel Fernando Miranda Nunes. 

 

 
 
 



 
 
 

 
3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 
 
 

3.1. Resumo diário de tesouraria   
 

 

4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 
4.1. Beneficiação da escola básica e secundária Lousada Oeste – 2.ª Fase – 
Aprovação do projeto de execução; Aprovação da abertura do 
procedimento por concurso público com o preço base de 1.451.831,78 € + 
IVA; Aprovação do júri do procedimento e do gestor do contrato; - 
Aprovação do caderno de encargos e programa de procedimento – 
Ratificação Despacho (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 8425). 

 

4.2. Eficiência energética – Habitação Social – Empreendimento de Meinedo – 
Aprovação da abertura do procedimento por concurso público com o preço 
base de 419.703,70 € + IVA; Aprovação do júri do procedimento e do gestor 
do contrato; Aprovação do programa de procedimento e caderno de 
encargos; Aprovação da repartição de encargos – Ratificação Despacho 
(reg.º n.º 202, DOMA, I, G, 8026). 

 

4.3. Obras de requalificação energética do Agrupamento Lousada Oeste – 
Beneficiação da EB de Nevogilde e EB da Igreja, Figueiras – Aprovada 
condicionada da abertura de procedimento por concurso público por lotes 
com o preço base global de 151.390, 68 € + IVA (lote 1: 89.583,08 € + IVA / lote 
2: 61.807,60 € + IVA); Aprovação do júri do procedimento e gestor do contrato; 
Aprovação do programa de procedimento e caderno de encargos; 
Aprovação da repartição de encargos – Ratificação Despacho (reg.º n.º 2021, 
DOMA, I, G, 8279). 

 

4.4. Obras de requalificação e de eficiência energética do Agrupamento Dr. 
Mário Fonseca – Beneficiação da EB de Lustosa, EB do Carmo - Barrosas St.º 
Estêvão, EB Estrada do Meio – Macieira e EB Telheiro – S. Miguel - Aprovação 
condicionada da abertura de procedimento por concurso público por lotes 
com o preço base global de 288.626,14 € + IVA (lote 1: 100.954,53 € + IVA/ lote 
2: 64.503,85 € + IVA/ lote 3: 71.640,72 € + IVA/ lote 4: 51.527,04 € + IVA); 



 
 
 

Aprovação o júri do procedimento e gestor do contrato; Aprovação do 
programa de procedimento e caderno de encargos; Aprovação da 
repartição de encargos – Ratificação Despacho (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 
8377).  

 

4.5. Requalificação do espaço público do Parque Urbano Dr. Mário Fonseca – 
Construção do Parque Urbano Municipal – 3.ª Fase – Aprovação da abertura 
de procedimento por concurso público por lotes com o preço base global de 
494.136,75 € + IVA (lote 1: 234.140,25 € + IVA/ lote 2: 109.998,29 € + IVA/ lote 3: 
149.998,21 € + IVA); Aprovação do júri do procedimento e do gestor do 
contrato; Aprovação do programa de procedimento e do caderno de 
encargos (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 5581). 

 

4.6. Beneficiação e pavimentação de ruas a tapete betuminoso – Aprovação 
do projeto de execução; Abertura do procedimento por concurso público 
com o preço base de 246.390,00 € + IVA; Aprovação do caderno de encargos 
e programa de procedimento – Ratificação Despacho (reg.º n.º 2021, DOMA, 
I, G, 8468). 

 

4.7. Área de Acolhimento Empresarial de Caíde de Rei – Aprovação da 
retificação ao projeto de execução; Aprovação da abertura do 
procedimento por concurso público com o preço base de 1.978.076,40 € + 
IVA; Aprovação do júri do procedimento e gestor do contrato; Aprovação do 
programa de procedimento e caderno de encargos (reg.º n.º 2021, DOMA, I, 
G, 8800). 

 

4.8. Beneficiação da Rua da Agra e da Rua de Sequeiró – Lustosa – Concurso 
Público – Aprovação da adjudicação da empreitada à firma “M. dos Santos 
& Ca. S.A.” pelo valor de 462.625,35 € + IVA; Aprovação da minuta do contrato 
a celebrar (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 8750) 

 

4.9. Beneficiação da escola básica e secundária Lousada Norte – 2.ª Fase – 
Concurso Público – Aprovação da decisão de aceitação de parte da lista de 
erros e omissões e notificação aos interessados – Ratificação Despacho (reg.º 
n.º 2021, DOMA, I, G, 8587). 

 



 
 
 

4.10. Requalificação do Parque Urbano – 3.ª Fase – Aprovação dos trabalhos 
a realizar por administração direta com o valor de 223.426,69 € + IVA; 
Aprovação do plano de segurança e saúde e dos intervenientes em obra. 
(reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 8338). 

 

4.11. Beneficiação da Rua do Mouro em Caíde de Rei – Aprovação da minuta 
do protocolo de cedência gratuita de terreno a celebrar entre o Município de 
Lousada e a empresa AtivosAM, Lda representada por António Martins, bem 
como das respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 8348 e reg.º n.º 
2021, DOMA, I, G, 8217). 

 

4.12. Beneficiação da Rua de Pereiras, Pias – Aprovação da minuta do 
protocolo de cedência gratuita de terreno a celebrar entre o Município de 
Lousada e a Sra. Isilda Maria Gomes Guimarães Ferreira e marido, bem como 
as respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 8559). 

 

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

 
5.1. Proposta de atribuição de subsídio à Associação Lousadense dos 
Deficientes, dos seus Amigos e Familiares (ALDAF), para apoio técnico à 
Comissão Restrita da CPCJ de Lousada - (registo nº. 2021,DASJT,I,G,7980). 
 

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

 
 

6.1. Aprovação da doação do espólio do Doutor Mário Fonseca, nos termos 
da minuta do contrato de doação anexo (2021,DCPDE,I,G,8641). 
 
 
6.2. Envio, para efeitos de acompanhamento e controlo à Assembleia 
Municipal o “Relatório de Execução Orçamental e Financeira – 1.ºtrimestre de 
2021” da Lousada Séc. XXI (2021,DCPDE,I,G,8980). 
 
 
6.3. Apreciação e aprovação dos Instrumentos de Prestação de Contas 
relativo ao Exercício de 2020, devidamente acompanhado pelo certificado 
legal das contas e relatório e parecer do fiscal único da Lousada Séc. XXI e 
envio para a Assembleia Municipal para acompanhamento e controlo 
(2021,DCPDE,I,G,8887). 



 
 
 

6.4. Atribuição de um subsídio no valor de 3.500,00€ à Associação de Hóquei 
de Lousada (2021,DCPDE,I,G,8986). 
 
 
6.5. Isenção do pagamento do passe escolar, para o ano letivo 2020/2021, aos 
alunos Maksym Polehenky, Vadym Polehenky e Vitali Pelehenky 
(2021,DASJT,I,G,8295). 

 
 

 

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 


