
 

 

EDITAL Nº. 240/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 08 

de novembro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Lousada e Paços do Município, 08 de novembro de 2021. 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

Pedro Daniel Machado Gomes, Dr. 

 
 
 
  



 

 
1. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Informação nº. 2021,DARH,I,RH, 16951- Regimento 
da Câmara Municipal de Lousada  

Aprovar Unanimidade 

Lousada Século XXI – Atividades Desportivas e 
Recreativas, Sociedade Unipessoal, Lda., EM” - 
Designação do representante do Município de 
Lousada na Assembleia Geral bem como 
aprovação do sentido de voto na Assembleia 
Geral a adotar quanto à eleição dos membros da 
Mesa da Assembleia Geral, para o quadriénio 
2021/2025, coincidente com o mandato 
autárquico (Registo n.º 2021,DARH,I,RH, 16897) 

Aprovar  Unanimidade 

Registo n.º 2021,DARH,I,RH, 16912 .Lousada Século 
XXI – Atividades Desportivas e Recreativas, 
Sociedade Unipessoal, Lda., EM” - Aprovação do 
sentido de voto do Município de Lousada a 
adotar na Assembleia Geral quanto à eleição dos 
membros do Conselho de Administração para o 
quadriénio 2021/2025, coincidente com mandato 
autárquico  

Tomar conhecimento Maioria 

(Registo n.º 2021,DARH,I,RH, 16907. Lousada 
Século XXI – Atividades Desportivas e Recreativas, 
Sociedade Unipessoal, Lda., EM” - Proposta no 
sentido de designar o Fiscal Único da empresa 
local para o quadriénio em curso, coincidente 
com o mandato autárquico, bem como do 
respetivo suplente  

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
2. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Resumo diário de tesouraria  Tomar conhecimento Unanimidade 
Informação n.º 2021,DGF,I;G,16431. 
Concurso público para Fornecimento contínuo 
de produtos alimentares variados e peixe 
congelado para os estabelecimentos de 
educação e ensino - ano 2022  

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 2021,DGF;I,G,16448 
Concurso Público para o Fornecimento contínuo 
de produtos alimentares frutas, legumes e fruta 
escolar para os estabelecimentos de educação 
e ensino para o ano de 2022  

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 2021,DGF,I,G,16901. 
Ratificação do Despacho do Sr. Presidente de 12 
de Outubro de 2021 referente à 11.ª Alteração ao 
Orçamento de Despesa  

Ratificar Unanimidade 

 



 

 
 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Consumidor n.º 104678 – 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) – Sousela - 
(registo nº. 2021, DASJT, I.G. 14992). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 24659 - 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 – Santo Estevão Barrosas 
- (registo nº. 2021, DASJT, I.G. 15001). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 14749 – 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. 15020 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 13678 – 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. 13910). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 7812 - 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 – Boim- (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 15178). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 17429 – 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 

Aprovar Maioria 



 

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. 17429). 
Consumidor n.º 27381 – 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 – Cernadelo - (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 27381). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 5275 – 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. 5275). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 2905 – 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 – Boim - (registo nº. 2021, 
DASJT, I.G. 2905). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 6624 - 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. 6624). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 27376 - 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 – Lustosa- (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 27376). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 19814 - 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 

Aprovar Maioria 



 

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. 19814). 
Consumidor n.º 101724 – 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. 101724). 

Aprovar Maioria 

Consumidor n.º 24264 - 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 – Lustosa- (registo nº. 
2021, DASJT, I.G. 24264). 

Aprovar Maioria 

(Informação  n.º 2021, DOMA, I, G, 16079) 
Construção do Centro de Formação – Academia 
de Formação – Concurso Público” – Aprovação 
da prorrogação do prazo contratual por 60 dias, a 
título gracioso – Ratificação Despacho  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021, DOMA, I, G, 16206). 
Requalificação do espaço público da EM 605 ao 
cruzamento do Jogo, Pias – Concurso Público” – 
Aprovação da prorrogação do prazo contratual 
por 150 dias, a título gracioso – Ratificação 
Despacho  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021, DOMA, I, G, 16478 - 
Beneficiação da Rua do Mouro em Caíde de Rei – 
Concurso Público” – Aprovação da prorrogação 
do prazo contratual por 90 dias, a título gracioso  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 379/DOMA/2021 - Interface 
Multimodal – Construção da central de autocarros 
– Concurso Público” – Aprovação da prorrogação 
do prazo contratual por 80 dias, a título gracioso, 
bem como do plano de trabalhos e plano de 
pagamentos  

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 382/DOMA/2021 - Obras de 
requalificação e de eficiência energética do 
Auditório Municipal – Concurso Público” – 
Aprovação da prorrogação do prazo por 60 dias, 
a título gracioso, bem como do plano de 
trabalhos e plano de pagamentos  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021, DOMA, I, G, 16379 - Fecho de 
redes de águas residuais em diversos 
aglomerados” – Aprovação da abertura do 
procedimento por concurso público, com o preço 
base de 2.094.608,19 € + 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  

Aprovar Unanimidade 



 

Informação nº. 2021, DOMA, I, G, 16548). 
Beneficiação e requalificação energética do 
Centro Escolar da Boavista, Silvares – Beneficiação 
da EB Boavista, Silvares” – Aprovação da abertura 
do procedimento por concurso público com o 
preço base de 190.529,05 € + IVA; 
- Aprovação do júri do procedimento e do gestor 
do contrato; 
- Aprovação do programa de procedimento e 
caderno de encargos;  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021, DOMA, I, G, 16732). 
Beneficiação da Escola Básica e Secundária 
Lousada Norte – 2.ª Fase – Concurso Público – 
Aprovação do plano de segurança e saúde da 
empreitada e dos intervenientes em obra. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021, DOMA, I, G, 16734). 
Beneficiação da Escola Básica e Secundária 
Lousada Oeste – 2.ª Fase – Concurso Público – 
Aprovação do plano de segurança e saúde da 
empreitada e dos intervenientes em obra . 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021, DOMA, I, G, 16186). 
Beneficiação da Rua de S. Paio, Casais – 
Aprovação da minuta do protocolo de acordo 
para cedência gratuita de terreno, a celebrar 
entre o Município de Lousada, o Sr. Miguel 
Meneses de Oliveira e a Sra. Maria Emília Meireles 
Ferreira, bem como das respetivas contrapartidas.  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021, DOMA, I, G, 16499  
“Beneficiação da Rua de S. Paio, Casais – 
Aprovação da minuta do protocolo de acordo 
para cedência gratuita de terreno a celebrar 
entre o Município de Lousada, o Sr. Eduardo Jorge 
da Mota Correia e o Sr. Carlos Nelson da Mota 
Correia Dias, bem com das respetivas 
contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade  

Informação n.º 2021, DOMA, I, G, 16613.  
União de Freguesias de Cernadelo e Lousada (S. 
Miguel e Sta. Margarida) – Aprovação do 
fornecimento de equipamento no valor de 
9.102,00 € (c/IVA) para eletrificar e equipar o 
espaço de lazer junto à sede da Junta de 
Freguesia de Cernadelo. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º DAJ, I, G, 16108). 
Início ao procedimento administrativo de 
alteração da Postura de Trânsito do Município de 
Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº.  2021,DARH,I,RH,17104  
 Empreitada de ampliação do centro de 
interpretação do Românico e regeneração 
urbana da envolvente  
- Aprovação do desenvolvimento do plano de 
segurança e saúde, e 
- Validação das propostas da VALSOUSA para 
fiscalização e para coordenação de segurança 
em obra. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 



 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Informação n.º 2021,DCPDE,I,G,16800 - Para 
conhecimento e apreciação do relatório de 
gestão relativo ao 1.º semestre de 2021, 
apresentado pelo fiscal único da “Lousada Século 
XXI”, acompanhado pelos documentos 
elaborados pela respetiva administração e envio 
ao Órgão Deliberativo  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021,DCPDE,I,G,16798 - Relatório 
de Execução Orçamental e Financeira – 3º 
Trimestre 2021 da Lousada Século XXI- Actividades 
Desportivas e Recreativas – E.M- Sociedade 
Unipessoal Lda. apresentado pelo seu Conselho 
de Administração, devendo o mesmo ser 
remetido à Assembleia Municipal, para efeitos de 
acompanhamento e controlo  

Tomar conhecimento Unanimidade 

Informação n.º 2021,DCPDE,I,G,16697 - .Minuta do 
Protocolo de Colaboração de exames médicos e 
seguros desportivos para os atletas federados 
para a época 2021/2022, a celebrar entre o 
Município de Lousada e as associações 
constantes na informação da divisão do desporto 
n.º16697/21  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021,DCPDE,I,G,16891 - Minuta do 
Protocolo de Cedência de Espaço Municipal 
(salas de academia do Pavilhão Desportivo de 
Lousada) a celebrar entre o Município de 
Lousada e a Federação Shotokan Karate 
Internacional Portugal  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021,DCPDE,I,G,16849 - Subsídio de 
20.000,00€ à Associação de Ténis do Porto, 
destinado a apoiar a realização de cinco provas 
de ténis em Lousada  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021,DCPDE,I,G,16861-
Transferência mensal para a Junta de Freguesia 
de Sousela, destinada a assegurar o transporte 
dos alunos de Sousela para a Escola Secundária 
de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021,DCPDE,I,G,16874 -
Transferência mensal para a União de Freguesias 
de Figueiras e Covas, destinada a assegurar o 
transporte das refeições/ marmitas da EB Figueiras 
para a EB1/JI de Covas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021,DCPDE,I,G,16871- 
Transferência mensal para a União de Cernadelo 
e Lousada (S. Miguel e Sta. Margarida), destinada 
a assegurar o transporte das refeições/ marmitas 
da EB S. Miguel para a EB Cernadelo. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021,DCPDE,I,G,16559 - Atribuição 
de mais duas bolsas de estudo a estudantes 
lousadense que frequentaram o ensino superior 
no ano letivo transato e aditamento à lista de 

Aprovar Unanimidade 



 

classificação definitiva de atribuição de bolsas de 
estudo 2020/2021. 
Informação n.º 2021,DCPDE,I,G,16515 - Atribuição 
de prémios de mérito, no valor unitário de 500,00€, 
aos melhores alunos de 12.º ano dos 
Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Lousada no ano letivo 2020/2021.  

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2021,DCPDE,I,G,16209)- 
Aprovação das normas de participação na 
candidatura do projeto Lousada Educa+  

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

 


