
 
 
 

Ordem do Dia 
 

Elaborada no dia 30 de junho 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  0055  jjuullhhoo  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. INF. Nº. 10203/21 – Concurso público para a contratação de professores 
para dinamização da atividade física e desportiva no âmbito das AEC e outras 
atividades complementares  
 
 
2.2. INF Nº. 9929/21 – Contratação de um especialista de informática por 
mobilidade 
 
 

3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 
3.1. Resumo diário de tesouraria   
 



 
 
 
4. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
4.1. PROC. N.º 279/73 - Reconhecimento de interesse público municipal para a 
atividade de restauração e bebidas, em nome de José Matias Soares, ao 
abrigo da alínea c) do n.º 1 do art.º 83º do PDML -  
 
 
4.2. PROC. N.º 420/01 - Reconhecimento de interesse público municipal para a 
atividade em causa – indústria tipo 3, em nome de Joaquim Meireles Ribeiro, 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do art.º 83º do PDML -  
 
 
 

5. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 
 
 
5.1. Beneficiação da EB da Boavista, Silvares – Aprovação do projeto de 
execução (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 9443). 

 

5.2. Rede de percursos pedonais Complexo Desportivo/Parque Urbano 
Municipal – 1.ª Fase – Concurso Público – Aprovação da prorrogação do prazo 
de execução da empreitada por 60 dias, de caráter gracioso (Inf. n.º 
259/DOMA/2021). 

 

5.3. Obras de requalificação e de eficiência energética do Auditório Municipal 
– Concurso público – Aprovação da prorrogação do prazo de execução da 
empreitada em 90 dias, de caráter gracioso, bem como o plano de trabalhos 
e plano de pagamentos (Inf. n.º 261/DOMA/2021). 

 

5.4. Beneficiação da Av. Dr. Sérgio Moreira da Cunha, Av. Adriano Rafael e Av. 
do Souto em Macieira – Concurso Público – Aprovação do plano de segurança 
e saúde da empreitada e dos intervenientes em obra (reg.º n.º 2021, DOMA, I, 
G, 9854).  

 

5.5. Beneficiação da Escola Básica e Secundária Lousada Oeste – 2.ª Fase – 
Concurso Público – Aprovação da decisão de não adjudicação do 
procedimento e da notificação aos concorrentes (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 
9895). 



 
 
 

5.6. Requalificação do espaço público do Parque Urbano Dr. Mário Fonseca – 
Construção do Parque Urbano Municipal – 3.ª Fase – Concurso Público – 
Aprovação dos esclarecimentos a prestar aos interessados – Ratificação 
Despacho (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 10043). 

 

5.7. Ampliação dos balneários do campo da Aparecida – Concurso Público – 
Aprovação da adjudicação da empreitada à firma “Construções Lousadouro, 
Lda” pelo valor de 220.645,00 € + IVA; Aprovação da minuta do contrato a 
celebrar; Aprovação da repartição de encargos e da submissão a deliberação 
da Assembleia Municipal (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 10077). 

 

5.8. Beneficiação da Rua do Mouro, Caíde de Rei – Protocolo n.º 22/2021 – 
Aprovação da Adenda à identificação dos segundos outorgantes (reg.º n.º 
2021, DOMA, I, G, 9442). 

 

5.9. União Cultural e Recreativa de Boim – Aprovação do fornecimento de 
material diverso no valor de 581,10 € + IVA para obras e conservação do campo 
de futebol (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 9722). 

 

5.10. Inf. n.º 10155/21 -  Contrato de empreitada de ampliação do centro de 
interpretação do românico e regeneração da envolvente – Proposta de 
adenda   (Regt.º 2021,DOMA,I,G,10155). 

 

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

6.1. Proposta de reajuste do valor de renda em regime de arrendamento 
apoiado (arrendatário 03-38), para conhecimento (registo nº. 
2021,DASJT,I,G,9635); 
 
 
6.2. Atualização da renda em regime de arrendamento apoiado de 21 
arrendatários dos Empreendimentos de Habitação Social de Meinedo, 
Cernadelo e Lustosa, para conhecimento (registo nº. 2021,DASJT,I,G,9912). 
 

 

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



 
 
 

 
 
 
7.1. Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara de 22 de junho de 
2021, referente ao n.º de bolsas de estudo e respetivos montantes a atribuir no 
presente ano letivo, bem como a atribuição de uma bolsa de apoio a uma 
estudante lousadense que frequenta a Universidade Hochschule Fur Musik 
Hanns Eisler, Belim (2021,DCPDE,I,G,9922). 
 
 
7.2. Terceira adenda ao contrato de comodato celebrado entre o Município 
de Lousada e a Junta de Freguesia de Vilar do Torno e Alentém 
(2021,DCPDE,I,G,10243). 
 
 
7.3.  Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ à Associação de Atletismo 
do Porto (2021,DCPDE,I,G,10229). 
 
 
7.4. Definir 20,00€ como o valor da comparticipação máxima a pagar pela 
componente de apoio à família prolongamento de horário (tarde), bem como 
a isenção do prolongamento de horário (manhã) nos jardins de infância e 
escolas básicas do 1.º ciclo da rede pública (2021,DASJT,I,G,10246). 

 
 

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 


