
 
 
 

Ordem do Dia 
 

Elaborada no dia 01 de setembro 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  0066  ddee  sseetteemmbbrroo  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. Informação nº. 12216/21 -  Recurso à reserva interna de recrutamento de 
prevista  no  n.º  2  do  artigo  40.º  da  Portaria n.º 83-A/2009,de  22 de  janeiro,  
constituída para o  procedimento  em  epígrafe    para  ocupação  de    mais 1 
posto   de  trabalho    a    tempo  indeterminado  previsto  na  carreira  de 
Assistente Operacional (jardineiro)  e  1 posto   de  trabalho  a   tempo    
indeterminado   previsto  na  carreira  de Assistente Operacional (cantoneiro de 
limpeza) – 
 
 
2.2. Informação nº. 13608/21 -    Recurso   à   reserva interna  de recrutamento 
prevista  no  n.º  2  do  artigo  40.º  da  Portaria n.º 83-A/2009,de  22de  janeiro,  
constituída para o  procedimento  em  epígrafe    para  ocupação  de    mais 



 
 
 

12 postos    de  trabalho    a    tempo  indeterminado  previsto  na  carreira  de 
Assistente Operacional (ação educativa)  e  1 posto   de  trabalho  a   tempo    
indeterminado   previsto  na  carreira  de Assistente Operacional (cozinheira) 
 
 

3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 
3.1. Resumo diário de tesouraria  
 
 
3.2.  Informação n.º 1357/21 de 2021/08/31 - Adenda a Contrato de Empréstimo 
– 1.330.235,84€. 

              

4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 
 
 
4.1.  Fecho de redes de águas residuais em diversos aglomerados – Aprovação 
do projeto de execução; Aprovação da abertura do procedimento por 
concurso público com o preço base de 1.532.632,13 € + 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 2021, DOMA, I, G, 13011). 

 

4.2. Beneficiação e pavimentação de ruas a tapete betuminoso – Concurso 
Público” – Aprovação do plano de segurança e saúde da empreitada e dos 
intervenientes em obra – Ratificação Despacho (reg.º 2021, DOMA, I, G, 13076). 

 

4.3. Requalificação do espaço público do Parque Urbano Dr. Mário Fonseca – 
Construção do Parque Urbano Municipal – 3.ª Fase – Concurso Público (Lote 1 – 
Requalificação do espaço público do parque urbano – 3.ª Fase) – Aprovação 
do plano de segurança e saúde de empreitada e dos intervenientes em obra 
– Ratificação Despacho (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 13129) – 

 

4.4. Requalificação do espaço público do Parque Urbano Dr. Mário Fonseca – 
Construção do Parque Urbano Municipal – 3.ª Fase – Concurso Público (Lote 2 – 
Skate Parque) – Aprovação do plano de segurança e saúde de empreitada e 
dos intervenientes em obra – Ratificação Despacho (reg.º 2021, DOMA, I, G, 
13132) – 



 
 
 

4.5. Área de Acolhimento Empresarial de Caíde de Rei – Concurso Público – 
Aprovação do plano de segurança e saúde da empreitada e dos 
intervenientes em obra – Ratificação Despacho (reg.º 2021, DOMA, I, G, 13273) 

  

4.6. Eficiência energética – Habitação Social – Empreendimento de Meinedo – 
Concurso Público - Aprovação do plano de segurança e saúde da empreitada 
e dos intervenientes em obra (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 13287) – 

 

4.7. Substituição dos relvados sintéticos - Campos Multifuncionais (Campo de 
Futebol) – Concurso Público – Aprovação da adjudicação do procedimento à 
firma RED – Relvados e Equipamentos Desportivos, Lda” no valor de 149.566,60 
€ + IVA; Aprovação da minuta do contrato a celebrar (reg.º n.º 2021, DOMA, I, 
G, 13604) – 

 

4.8. Beneficiação da Rua de S. Veríssimo e da Rua Presa da Lameira em 
Nevogilde – Aprovação da minuta do protocolo de cedência gratuita de 
terreno a celebrar entre o Município de Lousada, a Sra. Juliana Manuela 
Moreira Ribeiro e o Sr. Carlos Alberto Ferreira de Sousa, bem como das 
respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 12947) – 

 

4.9. Associação Desportiva e Recreativa do Valmesio – Aprovação do 
fornecimento de material diverso no valor de 6.556,20 € + IVA para obras nos 
balneários e construção de muro (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 12956) – 

 

4.10. Centro Social e Paroquial de Sousela – Aprovação do fornecimento de 
material no valor de 6.473,00 € + IVA para construção do parque geriátrico – 
execução de passeios (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 12752) – 

 

4.11. Regulamento de abertura e tapamento de valas, ou realização de 
quaisquer trabalhos que envolvam o levantamento de pavimento das vias 
públicas  – Aprovação da proposta de início do procedimento administrativo 
de elaboração das alterações ao regulamento e da sua publicitação para 
constituição de interessados e apresentação de contributos para serem 
integrados no projeto do regulamento (reg.º n.º 2021, DAJ, I, G, 13150) – 

 



 
 
 

4.12. Classificação de arvoredo de interesse municipal da Mata da Piscina – 
Caíde de Rei” – Aprovação da classificação de interesse público municipal da 
mata da piscina ao abrigo do regulamento n.º 63/2021 – Regulamento 
Municipal de arvoredo e dos espaços naturais do Município de Lousada (reg.º 
n.º 2021, DOMA, I, G, 13530) – 

 

4.13. Empreitada de ampliação do centro de interpretação do Românico e 
regeneração da envolvente” – Aprovação da minuta da 2.ª adenda ao 
contrato da empreitada (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 13615) -  

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

 
 
 

5.1. Informação nº. 2021,DCPDE,I,G,12682 - Minuta do Acordo de Cooperação 
para a constituição da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Tâmega e Sousa a 
celebrar entre a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, Direção-Geral 
do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e o Município de Lousada -  
 
 
5.2. Informação nº. 2021,DCPDE,I,G,13577 - Subsídio à Associação “Os Pienses” – 
Arte, Cultura e Recreio no valor de 4.750,00€ e destinado a apoiar nas obras do 
acabamento e revestimento do seu edifício -  
 
 
5.3. Informação nº. 2021, DCPDE,I,G,12821 - Atribuição de um subsídio à 
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva no valor de 300,00€  - Ratificação 
do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 12 de agosto de 2021  
 
 
5.4. Informação nº. 2021,DCPDE,I,G,13413 - Adicionar a Papelaria Aguarela à lista 
das papelarias aderentes ao processo de atribuição de livros de fichas e material 
escolar para o ano letivo 2021/2022, aprovada na reunião de câmara de 
19/07/2021 -  
 
 
5.5. Informação nº. 2021, DCPDE,I,G,13572 - Minuta do Contrato a celebrar entre 
o Município de Lousada e a Empresa Municipal “Lousada Séc. XXI -  
 
 
5.6. Informação nº. 2021, DCPDE,I,G,13573 - Minuta do Acordo de Parceria a 
celebrar entre o Município de Lousada e a Federação Portuguesa de Xadrez no 



 
 
 

âmbito da promoção das atividades de enriquecimento curricular do 1.º ciclo 
do ensino básico para o ano letivo 2021/2022 -  
 
 
5.7. Informação nº. 2021, DCPDE,I,G,13573 - Minuta do Acordo de Parceria a 
celebrar entre o Município de Lousada e a Associação de Cultura Musical de 
Lousada no âmbito da promoção das atividades de enriquecimento do 1.ºciclo 
do ensino básico para o ano letivo de 2021/2022 –  
 
 
5.8.  Informação nº. 2021, DCPDE,I,G,13650 - Transportes escolares – alteração da 
deliberação de 16/08/2021 
 

 
OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 


