
 
 
 

Ordem do Dia 
 

Elaborada no dia 21 de abril 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  2266  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. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

1.1. Inf. 6790/21 - Retificação ao Mapa de Pessoal 2021 
 

 
2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 

2.1. Resumo diário de tesouraria   
 
2.2. Arrematação em hasta pública das lojas vagas no Mercado Municipal 
 
2.3. Adenda Empréstimo 2 823 189,86 
 
2.4. Contratação de um Empréstimo de Longo Prazo – 1 330 235,84- destinado 
ao financiamento da Contrapartida Nacional de Investimentos, financiados 
pelo Norte 2020 
 
2.5. Lousada Séc. XXI – Comunicação de Prejuízos 
 



 
 
 
 
 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 
 

3.1. INF. N.º 2021,DASJT,I,G,6677 de 20-04-2021 - Pedido de reconhecimento de 
interesse público municipal para o projeto de edificação de uma sala de 
reuniões de apoio à casa de Turismo Rural Quinta da Longra referente ao PROC. 
N.º 14/98  

 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 
 
4.1. Consumidor n.º 10290 - 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 50% da tarifa de disponibilidade de água e 
águas residuais por insuficiência económica – Cernadelo- (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 6024). 

4.2. Consumidor n.º 24181 - 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 – Lodares - (registo nº. 2021, DASJT, 
I.G. 6031). 

4.3. Consumidor n.º 5415 – 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 – Nevogilde - (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 5415). 

4.4. Consumidor n.º 100842 – 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) – Cernadelo - (registo nº. 2021, DASJT, 
I.G. 6080). 

4.5. Consumidor n.º 13766 – 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 – Nevogilde - (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 5389). 



 
 
 

4.6. Consumidor n.º 101072 – 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) – Figueiras - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 
5469). 

4.7. Consumidor n.º 20416 – 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 – Macieira - (registo nº. 2021, DASJT, 
I.G. 5548). 

4.8. Consumidor n.º 27120 – 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. 5607). 

4.9. Consumidor n.º 16224 – 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 – Cernadelo - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 5890). 

4.10. Consumidor n.º 9434 – 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. 4851). 

4.11. Consumidor n.º 23752 – 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. 5319). 

4.12. Consumidor n.º 24329 – 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. 6067). 



 
 
 

4.13. Consumidor n.º 3861 – 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 – Boim - (registo nº. 2021, DASJT, 
I.G. 6395) 

4.14. “Requalificação da Escola Básica de Lousada Centro – 1.ª Fase – Concurso 
Público” – Aprovação da conta final da empreitada e da respetiva notificação 
ao empreiteiro (Inf. n.º 174/DOMA/21). 

4.15. “Beneficiação da Rua do Mouro em Caíde de Rei – Concurso Público” – 
Aprovação do plano de segurança e saúde da empreitada e dos 
intervenientes em obra (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 6015). 

4.16. “Beneficiação da Escola Básica de Lousada Este – Concurso Público” – 
Aprovação do plano de segurança e saúde da empreitada e dos 
intervenientes em obra – Ratificação Despacho (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 
6174). 

4.17. “Rede de percursos pedonais Complexo Desportivo/Parque Urbano 
Municipal – 1.ª Fase – Concurso Público” – Aprovação da prorrogação do prazo 
contratual, a título gracioso, por 60 dias (Inf. n.º 184/DOMA/21). 

4. 18. “Rede de percursos pedonais Complexo Desportivo/Parque Urbano 
Municipal – 1.ª Fase – Concurso Público” – Relatório do gestor do contrato e da 
fiscalização - Aprovação de alterações ao projeto de execução (Inf. n.º 
189/DOMA/2021). 

4.19. “Beneficiação da Rua Sra. do Carmo e da Rua da Trovoada em Vilar do 
Torno e Alentém – Concurso Público” - Aprovação da prorrogação do prazo 
contratual, a título gracioso, por 90 dias (Inf. n.º 186/DOMA/21). 

4.20. “Beneficiação da Rua de S. Paio – Casais – Concurso Público” – Aprovação 
da decisão de não adjudicação do procedimento e da notificação aos 
concorrentes (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 6569). 

4.21. “Eficiência energética – Habitação Social de Cernadelo (Lote 2) – 
Concurso Público” – Aprovação do plano de segurança e saúde da 
empreitada; Aprovação da fiscalização em obra e do coordenador de 
segurança e saúde (Inf. n.º 194/DOMA/2021). 

4.22. “Beneficiação da Rua de S. Paio – Casais” – Aprovação da abertura do 
procedimento por concurso público com o preço base de 424.498,85 € + IVA; 
Aprovação do programa de procedimento e do caderno de encargos; 
Aprovação do júri do procedimento, (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 6638). 



 
 
 

4.23. “Ampliação dos balneários do campo da Aparecida” – Aprovação da 
abertura do procedimento por concurso público com o preço base de 
241.214,72 € + IVA; Aprovação do caderno de encargos e do programa de 
procedimento; Aprovação do júri do procedimento e do gestor do contrato 
(reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 6705). 

4.24. “Requalificação do espaço público da estrada municipal 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 
o Sr. Miguel Fernando Teixeira e esposa, bem como das respetivas 
contrapartidas – Ratificação Despacho (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 6049). 

4.25. “Requalificação do espaço público da estrada municipal 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 
o Sr. Joaquim Ferreira e esposa, bem como das respetivas contrapartidas (reg.º 
n.º 2021, DOMA, I, G, 6278). 

4.26. “Rede de percursos pedonais Complexo Desportivo/Parque Urbano 
Municipal – 1.ª Fase” – Aprovação da minuta do protocolo de acordo para 
cedência gratuita de terreno a celebrar entre o Município de Lousada, a União 
de Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem e o Sr. António Manuel Mendes da 
Cunha Ferreira e esposa, bem como das respetivas contrapartidas (reg.º n.º 
2021, DOMA, I, G, 6288). 

4.27. “Rede de percursos pedonais Complexo Desportivo/Parque Urbano 
Municipal – 1.ª Fase” – Aprovação da minuta do protocolo de acordo para 
cedência gratuita de terreno a celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. 
Amílcar Moura e herdeiros bem como das respetivas contrapartidas;  

- Aprovação da minuta do protocolo celebrar entre o Município de Lousada e 
o Sr. Amílcar Moura em representação da “ALA – Imobiliária, Lda”, bem como 
das respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 6715). 

4.28. “Beneficiação da Rua Sra. do Carmo e da Rua da Trovoada em Vilar do 
Torno e Alentém” – Aprovação da minuta do protocolo para cedência gratuita 
de terreno a celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. Bruno Eduardo 
Ribeiro Ferreira e esposa, bem como das respetivas contrapartidas (reg.º n.º 
2021, DOMA, I, G, 6269). 

4.29. “Beneficiação da Rua Sra. do Carmo e da Rua da Trovoada em Vilar do 
Torno e Alentém” – Aprovação da minuta do protocolo para cedência gratuita 
de terreno a celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. Manuel Macedo 
Carvalho e esposa, bem como das respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, 
DOMA, I, G, 6276). 

 



 
 
 

4.30. “Beneficiação da Rua Sra. do Carmo e da Rua da Trovoada em Vilar do 
Torno e Alentém” – Aprovação da minuta do protocolo para cedência gratuita 
de terreno a celebrar entre o Município de Lousada e a Sra. Maria Emília Santos 
Ribeiro da Cunha, bem como das respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, 
DOMA, I, G, 6285.) 

4.31. “Beneficiação da Rua Sra. do Carmo e da Rua da Trovoada em Vilar do 
Torno e Alentém” – Aprovação da minuta do protocolo para cedência gratuita 
de terreno a celebrar entre o Município de Lousada e a Sra. Maria Rosa Miranda 
Nunes, bem como das respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 
6294). 

4.32. “Beneficiação da Rua Sra. do Carmo e da Rua da Trovoada em Vilar do 
Torno e Alentém” – Aprovação da minuta do protocolo para cedência gratuita 
de terreno a celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. Pedro Miguel da 
Silva Delgado, bem como das respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, DOMA, 
I, G, 6608). 

4.33. “Alargamento da rua e construção de passeios – Rua de S. Jorge - Boim ” 
– Aprovação da minuta do protocolo para cedência gratuita de terreno a 
celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. Luís Jorge Freire Miranda e esposa 
Eva Joana Félix Serra Miranda, bem como das respetivas contrapartidas (reg.º 
n.º 2021, DOMA, I, G, 6724). 

– Aprovação da minuta do protocolo para cedência gratuita de terreno a 
celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. José Fernando Nunes Miranda e 
esposa Maria de Fátima Neto Moreira, bem como das respetivas contrapartidas 
(reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 6724). 

4.34. “Autorização de Constituição de Servidão Administrativa de Aqueduto 
Público Subterrâneo ” – Aprovação da minuta do protocolo para cedência 
gratuita de terreno a celebrar entre o Município de Lousada e Artur Bessa 
Coelho em representação da empresa Bessa Coelho – Soc. de Construções, 
S.A., bem como das respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 6706). 

4.35. “Construção de Rotunda no Cruzamento da Av. de S. Gonçalo com a Av. 
do Eido e a Av. de Gens - Macieira ” – Aprovação da minuta do protocolo para 
cedência gratuita de terreno a celebrar entre o Município de Lousada e o Sr. 
Joaquim Machado, bem como das respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, 
DOMA, I, G, 6727). 

4.36. “Construção do arruamento de ligação da Rua Palmira Meireles à Rotunda 
da Av. José Paulino Faria Freitas Neto – Protocolo n.º 13/2011 – STL – Soc. de 
Turismo de Lousada” – Aprovação da Adenda à clausula 4.ª do Protocolo n.º 
13/2011 (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 6707). 

 



 
 
 

4.37. “Associação Desportiva e Recreativa de Aveleda” – Aprovação do 
fornecimento de materiais diversos no valor de 4.046,00 € + IVA, para 
continuidade das obras de remodelação e melhoramento no campo de 
futebol de Fontelas (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 5806). 

4.38. “Clube Automóvel de Lousada” – Aprovação do fornecimento de material 
diverso no valor de 2.201,00 € + IVA, para as provas a realizar no âmbito do 
Ralicross e Rally de Portugal 2021 – Ratificação Despacho (reg.º n.º 2021, DOMA, 
I, G, 6028). 

4.39. “Junta de Freguesia de Sousela” – Aprovação da atribuição de subsídio 
no valor de 24.000,00 € para requalificação da cobertura e pintura da sede de 
Junta de Freguesia e da minuta do contrato-programa a celebrar (reg.º n.º 
2021, DOMA, I, G, 6310). 

4.40. “Alargamento do cemitério de S. Mamede” – Aprovação da atribuição de 
subsídio à Junta de Freguesia de Vilar do Torno e Alentém no valor de 40.000,00 
€ para aquisição de terreno (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 6642). 

4.41. “Fábrica da Igreja de S. João Batista de Macieira” – Aprovação da 
atribuição de subsídio no valor de 4.916,93 € (Iva incluindo) para a reabilitação 
das escadas do salão paroquial (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 6669).  

4.42. “Fecho de redes de águas residuais em diversos aglomerados – 
Candidatura POSEUR” – Aprovação da reformulação do projeto – Ratificação 
Despacho (Inf. n.º 183/DOMA/21). 

4.43. “Proposta de adesão do Município de Lousada à rede EUROPAC” – 
Aprovação e submissão a deliberação da Assembleia Municipal (reg.º n.º 2021, 
DOMA, I, G, 6125). 

 

5. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO 
 
 
5.1. Proposta de aprovação de plano de pagamentos parciais de rendas em 
regime de arrendamento apoiado em situação de mora (arrendatária 05-40), 
(registo nº. 2021,DASJT,I,G,5404); 
 
 
5.2. Proposta de atribuição de subsídio à Conferência Vicentina de Santo André 
de Cristelos (Associação das Obras Sociais de S. Vicente de Paulo), destinado 
a colmatar as despesas tidas com as atividades sociais que desenvolve (registo 
nº. 2021,DASJT,I,G,5926); 
 
 



 
 
 

5.3. Contrato de comodato celebrado face à necessidade de realojamento 
de emergência temporário (proc. 5159/20), para efeitos de ratificação, nos 
termos do n.º 3 do artigo 35º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
(registo nº. 2021,DASJT,I,G,6078); 
 
 
5.4. Proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Coimbra e o Município de Lousada, no 
âmbito do Serviço Flor-de-Lis, com vista à elaboração de um Estudo de 
Diagnóstico Avaliativo e de Auditoria das Entidades que integram a Rede 
Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) (registo nº. 
2021,DASJT,I,G,6178); 
 
 
5.5. Proposta de atribuição de subsídio Associação Social Recreativa e Cultural 
Ao Encontro das Raízes, no âmbito da candidatura ao Programa de 
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 2ª Geração (PARES 2.0) 
(registo nº. 2021,DASJT,I,G,6236); 
 
 
5.6. Proposta de atribuição de subsídio à Associação Juvenil Vidas em Cena, 
com vista a apoiar a realização do RAP Fest Online (registo nº. 
2021,DASJT,I,G,6271); 
 
 
5.7. Revogação do Regulamento Interno de Funcionamento da Estrutura de 
Atendimento à Vítima de Violência Doméstica (Serviço Flor-de-Lis) e adoção 
do Regulamento Interno de Funcionamento das Estruturas de Atendimento às 
Vítimas de Violência Doméstica, no âmbito do projeto “Rede Intermunicipal e 
Integrada de Apoio à Vítima”, aprovado pela Comissão da Igualdade de 
Género, por força do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33º, conjugado 
com o n.º 1 do artigo 105º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro (registo 
nº. 2021,DASJT,I,G,6666); 
 
 
5.8. Proposta de aprovação das normas de participação do Concurso “À 
descoberta da Europa” e da atribuição de prémios aos trabalhos mais votados 
(registo nº. 2021,DASJT,I,G,6686). 
 
 
5.9. Inf. 6835/21 - Processo de Inquérito Despejo Administrativo Relatório Final 

 

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



 
 
 

6.1. Subsídio à Quinta Imagem – Associação Cultural no valor de 4.000,00€, 
destinado a apoiar a prossecução do seu plano de atividades 
(2021,DCPCE,I,G,6334). 
 
 
6.2. Proposta para que os processo de candidatura aos apoios socioeducativos 
(refeição escolar, livros de fichas/material escolar e prolongamento de horário) 
dos alunos que frequentarão, no próximo ano letivo, o pré-escolar e o 1.ºciclo 
da rede publica sejam submetidos entre os dias 27 de abril e 25 de junho 
(2021,DCPCE,I,G,6237). 
 
 
6.3. Contrato de Comodato de bens móveis a celebrar entre o Município do 
Porto e o Município de Lousada e o Contrato de Subcomodato a celebrar entre 
o Município de Lousada e o CAL, Clube Automóvel de Lousada 
(2021,DCPCE,I,G,6668). 

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 


