
 

 

EDITAL Nº. 203/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 06 

de setembro de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Lousada e Paços do Município, 20 de setembro de 2021. 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

Pedro Daniel Machado Gomes, Dr. 

 
 
 
  



 

 
1. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
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). 

Aprovar Unanimidade 

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). 

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 03 de setembro 
curso que totaliza um saldo de cinco milhões 
cento e cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta 
e seis euros e um cêntimo. 
 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Informação n.º 1357/21 de 2021/08/31 - Adenda a 
Contrato de Empréstimo – 1.330.235,84€. 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
4. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
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). 

Aprovar Unanimidade 

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). 

Aprovar Unanimidade 

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). 

Aprovar Unanimidade 

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). 

Aprovar Unanimidade 

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). 

Aprovar Unanimidade 

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). 

Aprovar Unanimidade 

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). 

Aprovar Unanimidade 



 

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). 

Aprovar Unanimidade 

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). 

Aprovar Unanimidade 

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). 

Aprovar Unanimidade 

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). 

Aprovar Unanimidade 

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). 

Aprovar Unanimidade 

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

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
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. 

Aprovar Unanimidade 

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. 

Aprovar Unanimidade 

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. 

Aprovar Unanimidade 



 

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. 

Aprovar Unanimidade 

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. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 2021, DCPDE,I,G,13572 - Minuta do 
Contrato a celebrar entre o Município de Lousada 
e a Empresa Municipal “Lousada Séc. XXI. 

Aprovar Unanimidade 

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. 

Aprovar Unanimidade 

 
 


