
 

 

EDITAL Nº. 222/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 20 

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

 

 

Lousada e Paços do Município, 06 de outubro de 2021. 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

Pedro Daniel Machado Gomes, Dr. 

 
 
 
  



 

 
1. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
 
 
2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
A Câmara tomou conhecimento do resumo diário 
de tesouraria referente ao dia dezassete  de 
setembro curso que totaliza um saldo de seis 
milhões duzentos e sessenta e cinco mil 
quatrocentos e setenta e quatro euros e noventa 
e quatro cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Informação n.º 12890/21 de 13/08/2021 – 
Cancelamento de Contas Bancárias. Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Beneficiação da Rua de S. Veríssimo e da Rua da 
Presa da Lameira, em Nevogilde – Concurso 
Público” – Aprovação da prorrogação do prazo 
de execução da empreitada por mais 60 dias, a 
título gracioso (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 14221). 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação da Escola Básica e Secundária 
Lousada Norte – 2.ª Fase – Concurso Público” – 
Aprovação a adjudicação da empreitada à firma 
“Costa & Carreira, Lda” pelo valor de 1.379.950,00 
€ + IVA; Aprovação da minuta do contrato a 
celebrar; Aprovação da repartição de encargos 
(reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 14279). 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação da Avenida de Agrela e da Rua 
Casal de Baixo – Aveleda – Concurso Público” – 
Aprovação da prorrogação do prazo de 
suspensão dos trabalhos por mais 45 dias (reg.º n.º 
2021, DOMA, I, G, 14326). 

Aprovar Unanimidade 

Associação “Os Pienses” – Aprovação do 
fornecimento de material no valor de 3.800,00 € + 
IVA para colocação de postes de betão e 
projetores LED no campo de futebol – Ratificação 
despacho (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 13227). 

Aprovar Unanimidade 

Associação Desportiva Recreativa e Cultural 
Valmesio” – Aprovação do fornecimento de 
material diverso no valor de 668,40 € + IVA para 
construção de muros no campo de futebol (reg.º 
n.º 2021, DOMA, I, G, 13786). 

Aprovar Unanimidade 



 

Fábrica da Igreja de Nogueira – Aprovação do 
fornecimento de material no valor de 4.500,00 € + 
IVA para construção do escadório de acesso ao 
adro da igreja paroquial de Nogueira (reg.º n.º 
2021, DOMA, I, G, 13878). 

Aprovar Unanimidade 

Paróquia de Nossa Senhora de Expectação de 
Sousela – Aprovação da atribuição de subsídio no 
valor de 7.500,00 € para obras na residência 
paroquial (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 9006). 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da proposta do Sr. Vereador para a 
celebração de um “Contrato de parceria para a 
criação e preservação de micro-reserva natural 
no concelho de Lousada” (reg.º n.º 2021, DOMA, I, 
G, 14016). 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da proposta do Sr. Vereador para 
aquisição de prédios - lotes 2 e 3 da “Ex-Estofex”, 
pelo montante de 181.636,00€, conforme plano e 
condições de pagamento proposto (reg.º n.º 
2021, DOMA, I, G,  14244).----------- 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação da proposta do Sr. Vereador para 
aquisição de 1/10 do lote 22 da “Ex-Estofex”, pelo 
montante de 18.891,60€ a pagar na data da 
celebração da escritura pública (reg.º n.º 2021, 
DOMA, I, G,14247). 

Aprovar Unanimidade 

Permuta de terrenos – L. Total, Unipessoal, Lda – 
Aprovação da permuta de prédio propriedade 
do Município de Lousada, pelos prédios 
propriedade da Sociedade L. Total, Unipessoal, 
Lda (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 14278). 

Aprovar Unanimidade 

Implantação da estação elevatória – Cristelos – 
Aprovação do contrato de doação por escritura 
pública (reg.º n.º 2021, DOMA, I, G, 13379). 

Aprovar Unanimidade 

Renovação da infraestrutura de Datacenter e 
Networking” – Aprovação da abertura de 
procedimento por concurso público por lotes com 
o preço base de 200.000,00 € (lote 1: 135.000,00 € 
e lote 2: 65.000,00 €); Aprovação do júri do 
procedimento e do gestor do contrato (reg.º n.º 
2021, DOMA, I, G, 12884) 

Aprovar Unanimidade 

Beneficiação da Rua de S. Veríssimo e da Rua da 
Presa da Lameira em Nevogilde – Aprovação da 
minuta do protocolo de acordo para cedência 
gratuita de terreno a celebrar entre o Município 
de Lousada, o Sr. António Ribeiro de Magalhães e 
a Sra. Olinda Rosa Gomes da Rocha, bem como 
das respetivas contrapartidas (reg.º n.º 2021, 
DOMA, I, G, 14315) 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Proposta de plano de pagamento em prestações 
do valor de rendas em regime de arrendamento 
apoiado em atraso (arrendatária 03-38), para 
aprovação (registo nº. 2021,DASJT,I,G,13894). 

Aprovar Unanimidade 

Proposta de reajuste do valor de renda em regime 
de arrendamento apoiado (arrendatária 05-10), 
para conhecimento (registo nº. 
2021,DASJT,I,G,14030). 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Proposta de reajuste do valor de renda em regime 
de arrendamento apoiado (arrendatário 04-23), 
para conhecimento (registo nº. 
2021,DASJT,I,G,14073).- 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Proposta de aprovação de realojamento para a 
atribuição de uma fração no Empreendimento de 
Habitação Social de Meinedo, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 81, 2014, de 19 de dezembro, na 
sua atual redação (registo nº. 
2021,DASJT,I,G,14164). 

Aprovar Unanimidade 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Isenção do pagamento de refeição dos alunos 
13208 e 13757 bem como a atribuição de escalão 
A para a aquisição de livros de fichas e material 
escolar para o aluno 13208 e redução para o valor 
mínimo da mensalidade a pagar pelo 
prolongamento de horário (tarde) do aluno 13757, 
durante o ano letivo 2021/2022 
(2021,DASJ,I,G,12682) 

Aprovar Unanimidade 

Isenção do pagamento de refeição e atribuição 
de escalão A para a aquisição de livros de fichas 
e material escolar para o aluno 13921, durante o 
ano letivo 2021/2022 (2021,DASJ,I,G,14147).- 

Aprovar Unanimidade 

Subsídio à Associação de Hóquei de Lousada no 
valor de 2.500,00€ destinado a apoiar o projeto 
“Academias de Hóquei de Lousada” 
(2021,DCPDE,I,G,14268). 

Aprovar Unanimidade 

Subsídio ao Clube Automóvel de Lousada no valor 
de 3.668,00€ destinado ao pagamento da 
segunda tranche em conformidade com o 
Protocolo de Colaboração WRC Vodafone Rally 

Aprovar Unanimidade 



 

de Portugal 2021 – Super Special Stage de 
Lousada (2021,DCPDE,I,G,14338). 
Subsídio ao Clube Automóvel de Lousada no 
valor de 8.500,00€ destinado a apoiar a 
realização da prova “Campeonato Portugal 
Ralicross/Kartcross E Super Buggy 2021 
(2021,DCPDE,I,G,14305). 

Aprovar Unanimidade 

 
 


