
 

 

EDITAL Nº. 189/DARH/2021 
 

 
 

Publicidade das deliberações tomadas pela Câmara Municipal 
 

 
 

 ------- Pedro Daniel Machado Gomes, licenciado em Direito, Presidente da Câmara 

Municipal de Lousada: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Torna público, nos termos e para efeitos previstos no artº. 56º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12/09, o teor das 

deliberações tomadas por esta Câmara Municipal na sua reunião ordinária de 16 

de agosto de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Lousada e Paços do Município, 30 de agosto de 2021. 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

Pedro Daniel Machado Gomes, Dr. 

 
 
 
  



 

 
1. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Despacho para adoção de medidas COVID. Aprovar Unanimidade 

 
 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Processo Disciplinar n.º 2/NR/PD/2020 - Relatório 
Final 

Aprovar Unanimidade 

Procedimento concursal para provimento de 1 
posto de trabalho de Técnico Superior (geografia) 
por tempo indeterminado (registo nº. 
2021,DOMA,I,G,9431). 

Aprovar Unanimidade 

Pagamento em prestações trimestrais de divida 
referentes à aquisição do Lote 19 da ZAE de Lustosa 
(registo nº. 2021, DARH,I,G,12594). 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Resumo diário de tesouraria 
 A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário de tesouraria referente ao dia 13 de agosto 
em curso que totaliza um saldo de quatro milhões 
oitocentos e vinte e quatro mil quinhentos e trinta 
e um euros e noventa e nove cêntimos milhões 
centro e trinta e seis mil cinco euros e setenta e 
cinco cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Prestação de contas consolidadas do ano de 
2020. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
4. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 



 

Consumidor n.º 104250 – 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) – Torno - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 8307) 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 21909 - 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 – Pias- (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 
8321). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 102246 – 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) – Torno - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 8496). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 17519 – 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 – Torno - (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 8567). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 13945 – 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 – Nogueira - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 8619). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 19818 – 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. 10027). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 11947 – 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 – Meinedo - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 10120). 

Aprovar Maioria 



 

Consumidor n.º 17119 – 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 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 102779 – 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) – Ordem - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10475). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 16611 – 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 – Vilar Torno 
e Alentem - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10733). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 105199 – 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 águas residuais por 
insuficiência económica – Boim - (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 11429). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 25368 – 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 – Covas - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 8376). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 23086 – 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 – Aveleda - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 8386). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 12326 – 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 

Aprovar Maioria 



 

deferimento do pedido isenção Total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Aveleda - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 8413). 
Consumidor n.º 27456 – 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 – Santa 
Margarida - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 8490). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 102246 – 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) – Meinedo 
- (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 8496). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 102 – 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 – Cristelos - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 8511). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 14121 – 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. 8523). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 25685 – 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 – Silvares - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 8593). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 17519 – Tarifário Social - Deferido 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 – Torno - (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 8567). 

Aprovar Maioria 



 

Consumidor n.º 101202 – 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) – Lodares 
- (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 8581). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 100548 – 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) – Lustosa - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 8594). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 13945 – 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 – Nogueira - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 8619). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 25561 – 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 – Cristelos - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 8646). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 20350 - 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 – Cristelos- (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 
10018). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 27053 – 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 – Lodares - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10021). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 19818 – 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. 10027). 

Aprovar Maioria 



 

Consumidor n.º 24863 – 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 – Nespereira - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 10033). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 2088 – 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. 10053). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 11947 – 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 – Meinedo - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 10120). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 16312 – 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 – Lustosa - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10179). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 16312 – 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 – Lustosa - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10179). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 22307 – 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 

Aprovar Maioria 



 

insuficiência económica – Lustosa - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 10213). 
Consumidor n.º 19293 – 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 – Lustosa - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10244). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 17119 – 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 – Lustosa - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 10310).- 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 101555 – 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) – Lustosa - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10317). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 1597 – 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 – Cristelos - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10367). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 25776 – 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 – Caíde de Rei - (registo 
nº. 2021, DASJT, I.G. 10384). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 102779 – 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) – Ordem - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10475). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 16464 – 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 

Aprovar Maioria 



 

tarifa de disponibilidade de água e águas 
residuais por insuficiência económica – Cristelos - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10728). 
Consumidor n.º 25812 – 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 – Lustosa - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10729). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 11270 – 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 – Cristelos - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 10732). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 16611 – 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 – Vilar do 
Torno e Alentém - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 
10733). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 22202 – 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 – Torno - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 11392). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 20328 – 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 – Vilar Torno Alentém - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 11394). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 101649 – 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) – Lustosa - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 11419). 

Aprovar Maioria 



 

Consumidor n.º 105199 – 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 águas residuais por 
insuficiência económica – Boim - (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 11429). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 100611 – 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) – Caíde 
de Rei - (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 11543). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 23629 – 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 – Torno - (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 11564). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 10014 – 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 – Nevogilde 
- (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 10080). 

Aprovar Maioria 

Sinalização horizontal – Várias vias do concelho – 
Concurso Público – Aprovação da prorrogação 
do prazo de execução da empreitada por 40 dias, 
a título gracioso, bem como dos planos de 
trabalho, pagamentos, equipamentos, mão-de-
obra e cronograma financeiro (Inf. n.º 
299/DOMA/2021). 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação da Rua de S. Paio, Casais – Concurso 
Público – Aprovação da notificação ao 
adjudicatário sobre a não apresentação de 
documentos de habilitação (caução) e fixação 
do prazo de 5 dias úteis para se pronunciar – (reg.º 
n.º 2021, DOMA, I, G, 11106). 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação da Rua de S. Paio, Casais – Concurso 
Público – Aprovação da notificação ao 
adjudicatário sobre a não apresentação de 
documentos de habilitação (caução) e fixação 
do prazo de 5 dias úteis para se pronunciar – (reg.º 
n.º 2021, DOMA, I, G, 11106). 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação da Rua da S. Paio, Casais – Concurso 
Público – Aprovação do plano de segurança e 
saúde da empreitada e dos intervenientes em 
obra – (regº.  2021, DOMA, I, G, 11809). 

Aprovar Unanimidade 



 

Ampliação dos balneários do campo do 
Aparecida – Concurso Público – Aprovação da 
atribuição de um prazo adicional para 
apresentação da garantia bancária e da 
notificação ao adjudicatário – (reg.º nº.  2021, 
DOMA, I, G, 11477). 

Aprovar Unanimidade 

Ampliação dos balneários do campo do 
Aparecida – Concurso Público – Aprovação do 
plano de segurança e saúde da empreitada e dos 
intervenientes em obra – (reg.º n.º 2021, DOMA, I, 
G, 12440). 

Aprovar Unanimidade 

Empreitada de beneficiação pavimentação de 
ruas a tapete betuminoso – Concurso Público – 
Aprovação da adjudicação da empreitada à 
firma “Restradas – Revitalização de Estradas do 
Norte, Lda”, pelo valor de 233.799,80 € + IVA; 
Aprovação da minuta do contrato a celebrar; 
Aprovação do gestor do contrato – (regº.  n.º 2021, 
DOMA, I, G, 11454). 

Aprovar Unanimidade 

Regeneração urbana do espaço público 
envolvente à Rua do Picoto – 2.ª Fase – Concurso 
Público” – Aprovação da prorrogação do prazo 
de execução da empreitada por 120 dias, a título 
gracioso, do plano de pagamentos e 
cronograma financeiro – (Inf. n.º 293/DOMA/2021). 

Aprovar Unanimidade 

Habitação Social – Eficiência Energética – 
Cernadelo – Concurso Público – Aprovação da 
suspensão dos trabalhos – (Inf. n.º 
300/DOMA/2021). 

Aprovar Unanimidade 

Habitação Social – Eficiência Energética – 
Cernadelo – Concurso Público” – Aprovação do 
adiantamento no valor de 66.848,46 €; Aprovação 
da minuta da garantia/caução a celebrar pelo 
adjudicatário (Inf. n.º 318/DOMA/2021). 

Aprovar Unanimidade 

Eficiência Energética – Habitação Social – 
Empreendimento de Lustosa – Concurso Público” 
– Aprovação da realização da vistoria para efeitos 
de receção provisória e da comissão de vistoria 
(Inf. n.º 302/DOMA/2021). 

Aprovar Unanimidade 

Área de acolhimento empresarial de Caíde de Rei 
– Concurso Público” – Aprovação da 
adjudicação da empreitada à firma “Higino 
Pinheiro e Irmão, S.A.”, pelo valor de 1.858.478, 84 
€ + IVA; Aprovação da minuta do contrato a 
celebrar; Aprovação do gestor do contrato – 
(reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 12196). 

Aprovar Unanimidade 

Substituição dos relvados sintéticos – Campos 
Multifuncionais (Campo de Futebol) – Concurso 
Público – Aprovação dos esclarecimentos a 
prestar aos interessados – Ratificação Despacho 
(reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 12320). 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação da Av. da Agrela e da Rua Casal de 
Baixo, Aveleda – Concurso Público – Aprovação 
da suspensão dos trabalhos - (reg.º n.º 2021, 
DOMA, I, G, 12103). 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação da Rua do Mouro em Caíde de Rei – 
Aprovação da minuta do protocolo de acordo de 
cedência gratuita de terreno a celebrar entre o 

Aprovar Unanimidade 



 

Município de Lousada e a Sra. Maria Alice de 
Moura Ferraz, bem como das respetivas 
contrapartidas (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 10767). 
Aquisição de terreno para ampliação do Parque 
Urbano Dr. Mário Fonseca – 3.ª Fase – Aprovação 
da minuta do contrato promessa de compra e 
venda a celebrar entre o Município de Lousada, a 
Sra. Maria Luísa da Costa Pereira Lanhas e o Sr. 
Pedro Pereira Viana Magalhães Lanhas – (reg.º n.º 
2021, DOMA, I, G, 11842). 

Aprovar Unanimidade 

Acessos envolventes ao campo de futebol de 
Nevogilde – Aprovação da minuta do protocolo 
de acordo de cedência gratuita de terreno a 
celebrar entre o Município de Lousada, a Junta de 
Freguesia de Nevogilde e o Sr. Rui Cláudio de 
Sousa Leal, bem como das respetivas 
contrapartidas (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 11563). 

Aprovar Unanimidade 

Requalificação do espaço público da EM 605 ao 
cruzamento do Jogo da Bola, Pias e alargamento 
da Travessa do Casal – Aprovação da minuta do 
protocolo de acordo de cedência gratuita de 
terreno a celebrar entre o Município de Lousada e 
o Sr. José Maria Ferreira da Silva e a Sra. Maria 
Alice Pinto Mendes, bem como das respetivas 
contrapartidas (regº.  nº.  2021, DOMA, I, G, 12047). 

Aprovar Unanimidade 

Alargamento e pavimentação da Rua de S. 
Bartolomeu – Figueiras – 2.ª Fase” – Aprovação da 
minuta do protocolo de cedência gratuita de 
terreno a celebrar entre o Município de Lousada, 
a União de Freguesias de Figueiras e Covas e a Sra. 
Emília Bessa Pereira Leão, bem como as respetivas 
contrapartidas; - Aprovação da minuta do 
protocolo de cedência gratuita de terreno a 
celebrar entre o Município de Lousada, a União 
de Freguesias de Figueiras e Covas e a Sra. Maria 
Isabel Garrido de Meireles de Lemos, bem como 
as respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, DAJ, I, 
G, 11189). 

Aprovar Unanimidade 

Alargamento da Rua da Boavista em Caíde de Rei 
– Aprovação da minuta do protocolo de 
cedência gratuita de terreno a celebrar entre o 
Município de Lousada e o Sr. José Luís de 
Magalhães Barros e esposa, bem como as 
respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, DOMA, I, 
G, 12639). 

Aprovar Unanimidade 

Constituição da servidão administrativa de 
aqueduto público subterrâneo – Lugar da Foz, 
Meinedo – Aprovação da proposta para 
cedência gratuita de terreno dos proprietários 
José Joaquim da Cunha Magalhães e Fátima da 
Conceição Magalhães Couto Rocha e Sousa, a 
favor do Município de Lousada para Instalação 
de coletor de águas residuais; Aprovada da 
minuta do protocolo de Autorização de 
Constituição de Servidão de Aqueduto a celebrar 
entre as partes (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 12713). 

Aprovar Unanimidade 

Fábrica da Igreja Paroquial de Lousada (S. Miguel) 
– Aprovação da atribuição de subsídio no valor de 
35.000,00€ para obras de conservação e restauro 

Aprovar Unanimidade 



 

do interior da igreja paroquial (reg.º n.º 2021, 
DOMA, I, G, 11569). 
Centro Cultural Recreativo e Desportivo Águias de 
Figueiras – Aprovação do fornecimento de postes 
de betão no valor de 2.199,16 € + IVA para reforço 
da eletrificação do campo de jogos - (reg.º n.º 
2021, DOMA, I, G, 12421).- 

Aprovar Unanimidade 

Associação Desportiva e Recreativa de Aveleda - 
Aprovação do fornecimento de projetores no 
valor de 2.700,00 € + IVA para eletrificação do 
campo de futebol – Ratificação Despacho (reg.º 
n.º 2021, DOMA, I, G, 12434). 

Aprovar Unanimidade 

Nova sinalização nas Ruas adjacentes ao novo 
edifício do Colégio de Bairros – Aprovação da 
sinalização para a Rua das Minas, Lodares (reg.º 
n.º 2021, DOMA, I, G, 10063). 

Aprovar Unanimidade 

Pedido de utilização do solo REN e RAN para 
implantação de campo de futebol” – Aprovação 
do reconhecimento de interesse público para a 
construção do campo de futebol de Lodares 
(reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 12604). 

Aprovar Unanimidade 

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

 
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Contrato de comodato celebrado face à 
necessidade de realojamento de emergência 
temporário (proc. 4670/18), 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,10746).- 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de Adenda ao Protocolo de 
Colaboração para Aquisição de Lentes e/ou 
Armações – Ótica Olhar de Ouro, Lda (registo nº. 
2021,DASJT,I,G,10748).- 

Aprovar Unanimidade 

Processo de Despejo Administrativo N.º 
1/DAHS/2021 – Proposta de aprovação do 
Relatório Final, com vista à resolução do contrato 
de arrendamento em regime de arrendamento 
apoiado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 
49º e n.º 3 do artigo 1083º do Código Civil, 
aplicável por força do n.º 2 do artigo 49º do 
RAGHS e ao despejo administrativo, nos termos do 
disposto nas alíneas a) e b) do artigo 56º do 
RAGHS (registo nº. 2021,DAJ,I,G,11249). 

Aprovar Unanimidade 

Projeto de Residências Partilhadas “ParTilhado” – 
Proposta de aprovação das minutas dos contratos 
de subarrendamento (registo nº. 
2021,DASJT,I,G,12035). 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de atribuição de subsídio a instituições 
de solidariedade social do concelho, destinado a 
colmatar despesas realizadas no âmbito do apoio 

Aprovar Unanimidade 



 

à pandemia Covid 19 (registo nº. 2021,DASJT,I,G, 
12123 
- Associação de Desenvolvimento e Apoio Social 
de Meinedo… 340,00€;- 
- Centro Social e Paroquial de Sousela…140,00€. 
Proposta de reajuste do valor de renda em regime 
de arrendamento apoiado (moradora 02-24) 
(registo nº. 2021,DASJT,I,G, 12168). 

Aprovar Maioria 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar 
ente o Município de Lousada, Teach for Portugal 
Associação, Fundação Belmiro de Azevedo e 
Agrupamento de Escolas Lousada Este 
(2021,DCPDE,I,G,12672). 

Aprovar Unanimidade 

Minuta do Protocolo entre o Município de 
Lousada e a Fábrica da Igreja de Vilar do Torno e 
Alentém (2021,DCPDE,I,G,12690). 

Aprovar Unanimidade 

Atualização da lista dos preços das publicações 
municipais existentes e vendidas na Loja Interativa 
do Turismo de Lousada (2021,DCPDE,I,G,12664). 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da lista de classificação definitiva da 
atribuição de bolsas de estudo 2020/2021, bem 
como a atribuição de mais uma bolsa de estudo 
no valor unitário de 450,00€. 

Aprovar Unanimidade 

Isenção do pagamento da refeição escolar de 
uma aluna com o código nº. 14330, durante o ano 
letivo 2021/2022 (2021,DASJT,I,G,12601). 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 


