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1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Regimento da Câmara Municipal de Lousada Aprovado Unanimidade 

Vereadores em regime de permanência Aprovado Maioria, com 3 votos 
contra 

Delegação de competências da Câmara 
Municipal no sr. Presidente Aprovado Unanimidade 

Regime jurídico da realização de despesas 
públicas e da contratação pública relativo à 
locação e aquisição de bens móveis e 
serviços, nos termos do nº. 2 do artº. 18º. Do 
Decreto-Lei nº. 197/99, de 08/06 

Aprovado Unanimidade 

Concurso público para a concessão de 
exploração do estabelecimento de bebidas 
com área de esplanada no parque urbano - 
pedidos de prorrogação de prazo 
apresentados pelos adjudicatários dos lotes 
nº.s 1 e 2 

Aprovado Unanimidade 

12ª. Alteração ao orçamento da despesa  e 
8º. Alteração ao plano plurianual de 
investimentos de 2013 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

Ajuste direto para o fornecimento contínuo de 
areia – ano de 2014 – abertura de concurso Aprovado Unanimidade 

Ajuste direto para o fornecimento de ferragens 
diversas – ano de 2014 – abertura de concurso Aprovado Unanimidade 

Ajuste direto para o fornecimento contínuo de 
massa betuminosa a frio – ano de 2014 – 
abertura de concurso 

Aprovado Unanimidade 

Ajuste direto para o fornecimento de massa 
betuminosa  de desgaste a quente – ano de 
2014 – abertura de concurso 

Aprovado Unanimidade 

Ajuste direto para o transporte de máquinas – 
ano de 2014 – abertura de concurso Aprovado Unanimidade 

Ajuste direto para a distribuição da 
agenda/revista municipal  – ano de 2014 – 
abertura de concurso 

Aprovado Unanimidade 

Ajuste direto para a impressão da 
agenda/revista municipal – ano de 2014 – 
abertura de concurso 

Aprovado Unanimidade 

Ajuste direto para a paginação da 
agenda/revista municipal – ano de 2014 – 
abertura de concurso 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

Concurso público para fornecimento contínuo 
de bens alimentares de mercearia para os 
estabelecimentos de educação e ensino do 
concelho de Lousada – Ano de 2013 – 
abertura de concurso 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

Concurso público de bens alimentares de fruta 
e legumes para os estabelecimentos de 
educação e ensino do concelho de Lousada 
e fruta escolar” – abertura de concurso 

Aprovado Unanimidade 

Aquisição de gasóleo rodoviário aditivado a 
granel – Celebração de contrato ao abrigo 
do acordo quadro da Agência Nacional de 
Compras Públicas – abertura de concurso 

Aprovado Unanimidade 

   



 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de despesas de representação aos 
dirigentes do Município de Lousada Aprovado Unanimidade 

adesão do Município ao Programa de 
Rescisões por Mutuo Acordo Aprovado Unanimidade 

Alteração da duração do período normal de 
trabalho dos trabalhadores em funções 
publicas para oito horas por dia e quarenta 
horas por semana, mediante alteração ao 
regime do contrato de trabalho em funções 
publicas 

Aprovado Unanimidade 

   



 

 

2. DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Constituição da comissão de vistoria, artº. 9º. 
Do Decreto-Lei nº. 64/2007, de 14 de março, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei nº. 99/2011, de 28/09 

Aprovado Unanimidade 

Constituição da comissão de vistoria: art.º 11.º 
do Decreto-lei n.º309/2002 de 16 de 
dezembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º204/2012 de 29 de agosto 

Aprovado Unanimidade 

Constituição da comissão de vistoria: n.º1 do 
art.º36.º do Decreto-Lei n.º39/2008 de 07 de 
março 

Aprovado Unanimidade 

Constituição da comissão de vistoria: n.º2 do 
art.º65 do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de 
dezembro, na atual redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º26/2010 de 30 de março 

Aprovado Unanimidade 

Constituição da comissão de vistoria: n.º2 do 
art.º 72.º do Regulamento de Liquidação e 
Cobrança de Taxas e Outras Receitas 
Municipais 

Aprovado Unanimidade 

Constituição da comissão de vistoria: art.º 87.º 
do decreto-lei n.º555/99 de 16 de dezembro, 
na atual redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º26/2010 de 30 de março 

Aprovado Unanimidade 

Constituição da comissão de vistoria: art.º 90.º 
do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro, 
na atual redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º26/2010 de 30 de março 

Aprovado Unanimidade 

Constituição da comissão de vistoria: Decreto-
lei n.º 267/2002 de 26 de novembro, na atual 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 217/2012 
de 09 de outubro, e Portaria n.º1188/2003 de 
10 de outubro, na atual redação dada pela 
Portaria n.º1515/2007 de 30 de novembro 

Aprovado Unanimidade 

Constituição da comissão de vistoria: Decreto-
Lei n.º 370/99 de 18 de setembro (com 
remissão para o art.º 13.º do Decreto-Lei 
n.º259/2007 de 17 de julho) 

Aprovado Unanimidade 

Constituição da comissão de vistoria: Lei n.º 
31/2012 de 14 de agosto (revisão do regime 
jurídico do arrendamento urbano – nomeação 
dos técnicos para a determinação do nível de 
conservação de um prédio) 

Aprovado Unanimidade 

Pedido de certidão de compropriedade 
relativa a um prédio rústico sito no lugar de 
Moreira, freguesia de Sousela, em nome de 
José Francisco Ferreira, solicitador. - Proc. n.º 
103/RSP/13 

Deferido Unanimidade 

Alteração de utilização de comércio para 
estabelecimento de bebidas, sito em Paço, 
freguesia de Cernadelo, em nome de Patrícia 
Carina da Costa Ribeiro. - Proc. n.º 9/ALTU/13 - 
Autorização de utilização 

Aprovado Unanimidade 

   



 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Construção de um edifício destinado à 
instalação de unidade de reciclagem de 
sucata e de desperdícios metálicos, em nome 
de Protamb – Reciclagem e Valorização de 
Resíduos, Lda., sito em Lage, freguesia de 
Caíde de Rei. Proc. n.º183/06 – Alv. Lic. n.º 
210/07 - Vistoria definitiva das obras de 
urbanização/libertação de caução 

Aprovado Unanimidade 

Construção de edifício destinado a habitação 
unifamiliar, sito em Belo Monte (lote n.º4), 
freguesia de Barrosas, Santo Estevão, em 
nome de José Carlos Monteiro & Júlia 
Imobiliária, Lda. (anteriormente em nome de 
José Carlos Meneses Monteiro). Proc n.º 
3/CP/12 - Autorização de utilização 

Deferido Unanimidade 

Construção de uma habitação unifamiliar – 
lote n.º12, sito no Lugar de Várzea, freguesia 
de Pias - Bessa Coelho, Sociedade de 
Construções, S.A. Proc. n.º10/CP/10 - 
Autorização de utilização 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno sito em Areal, 
freguesia de Nogueira, em nome de Eduardo 
Manuel Pereira Teixeira Lopes - Proc. n.º16/L/96 
– Alv. Lot. n.º15/2000 - Licença especial 

Aprovado Unanimidade 

Alteração ao lote n.º 6 do Alvará de 
Loteamento n.º 9/79 - Gustavo Casimiro 
Miranda da Costa Pereira e Rui Alexandre 
Miranda da Costa Pereira, sito no lugar de S. 
Gonçalo, freguesia de Macieira - Joaquim 
António da Silva Santos - Proc. n.º9/L/79 

Aprovado Unanimidade 

Alteração ao lote n.º 7 do Alvará de 
Loteamento n.º9/97 -  António Alves Teixeira 
Varejão, sito no lugar de Tapada, freguesia de 
Vilar do Torno e Alentém, - António Magalhães 
Pereira - Proc. n.º21/L/91 

Aprovado Unanimidade 

Alteração aos lotes n.º(s) 8, 9 e 10 do Alvará 
de Loteamento n.º  2/2010, em nome de José 
Carlos Meneses Monteiro (anteriormente em 
nome de Maria Élia da Costa Machado de 
Sousa e outros), sito no lugar de Belmonte, 
freguesia de Barrosas, Santo Estevão - Proc. 
n.º2/L/08 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito no lugar de 
Mouta, freguesia de Nevogilde, em nome de  
Maria Teixeira da Silva e outros - Proc. 
n.º5/LU/04 – Alv. Lot. n.º2/2005 - Receção 
provisória das obras de urbanização - 
Redução do valor da caução 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito no lugar de 
Sapocaia/Leirós, freguesia de Lustosa, em 
nome de Contraven – Sociedade de 
Transformação, Fabrico e Comercialização de 
Materiais de Construção Civil, S.A. - Proc. 
n.º7/L/99 – Alv. Lot. n.º14/2000 - Receção 
provisória das obras de urbanização - 
Redução do valor da caução 

Aprovado Unanimidade 



 

 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Construção do Pavilhão Desportivo de Apoio 
ao Centro Escolar de Barrosas St.º Estêvão, 
adjudicado à firma Ferreira dos Santos & Filhos, 
Construções, Lda - conta final da empreitada 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Lodares, 
adjudicado à firma J. Pimentel & Filhos, S.A - 
prorrogação do prazo para apresentação de 
documentos de habilitação 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Lodares, 
adjudicado à firma J. Pimentel & Filhos, S.A  - 
prorrogação do prazo para apresentação da 
garantia bancária 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Caíde de 
Rei, adjudicada à firma, J. Pimentel & Filhos, 
Ldª - prorrogação do prazo para 
apresentação de documentos de habilitação 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Caíde de 
Rei, adjudicada à firma, J. Pimentel & Filhos, 
Ldª - prorrogação do prazo para 
apresentação da garantia bancária 

Aprovado Unanimidade 

Redes de Abastecimento de Água em Sousela 
e St.º Estêvão e Redes de Drenagem de Águas 
Residuais nas Bacias M4, M5, M7, M9, S19, 
S27.2, S28, S32, S32A e V8, adjudicada à JAMO 
– Construções e Engenharia Civil, Lda - conta 
final da empreitada 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar do Corgo, 
Meinedo, adjudicada à firma QTcivil – 
Engenharia e Reabilitação, S.A - minuta do 
contrato, bem como a respetiva celebração 

Aprovado Unanimidade 

Construção da Variante Urbana a Lousada – 
2.ª Fase – Troço 3” – Adjudicada à firma 
Urbitâmega – Soc. de Construções do 
Tâmega, Lda - conta final da empreitada 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Cristelos, 
adjudicada à firma Costa & Carreira, Lda - 
minuta do contrato, bem como a respetiva 
celebração 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Sousela, 
adjudicada à firma Costa & Carreira, Lda - 
minuta do contrato, bem como a respetiva 
celebração 

Aprovado Unanimidade 

Construção de Estruturas de Apoio ao Parque 
de Lazer de Vilar, adjudicada à firma Ferreira 
dos Santos & Filhos, Construções, Lda - auto de 
medição nº. 1 

Aprovado Unanimidade 

Construção de Bancadas Pré-Fabricadas, 
adjudicada à firma  Transviga, Pré-Fabricados 
de Betão, Lda - auto de medição nº. 1 

Aprovado Unanimidade 

Valorização do Centro Urbano de Lousada – 
1.ª Fase, adjudicado à firma Gabimarão - 
Construções, S.A. - conta final da obra 

Aprovado Unanimidade 

   



 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Reparação da cobertura de edifícios 
municipais, adjudicada à firma, Bessa Coelho - 
auto de medição nº. 1 

Aprovado Unanimidade 

Construção de passeios em Meinedo e 
Silvares, adjudicada à firma M. dos Santos & 
Companhia, SA - auto de medição nº. 1 e 
único 

Aprovado Unanimidade 

Sinalização horizontal – Parque da Escola de 
Nogueira e Parque do Estádio Municipal, 
adjudicada à firma Vialsil, Ldª. - auto de 
medição nº. 1 

Aprovado Unanimidade 

Aluguer de equipamento para abertura de 
valas de águas residuais e abastecimento de 
água, adjudicada à firma Construções 
Lousaestradas – Ribeiro, Lda - Auto de 
medição nº. 1 

Aprovado Unanimidade 

Aluguer de equipamento para abertura de 
valas de águas residuais e abastecimento de 
água, adjudicada à firma Construções 
Lousaestradas – Ribeiro, Lda - Auto de 
medição nº. 2 

Aprovado Unanimidade 

Pavimentação de rotunda, passeios e 
pavimentação de arruamentos, adjudicada à 
firma Pavimentações António Rodrigues & 
Filhos, Lda - Auto de medição nº. 1 

Aprovado Unanimidade 

Pavimentação de rotunda, passeios e 
pavimentação de arruamentos, adjudicada à 
firma Pavimentações António Rodrigues & 
Filhos, Lda - Auto de medição nº. 2 

Aprovado Unanimidade 

Pavimentação de rotunda, passeios e 
pavimentação de arruamentos, adjudicada à 
firma Pavimentações António Rodrigues & 
Filhos, Lda - Auto de medição nº. 3 

Aprovado Unanimidade 

Valorização do Centro Urbano de Lousada – 
2.ª Fase, adjudicada à firma Pavimentações 
António Rodrigues & Filhos, Ldª - auto de 
revisão de preços 

Aprovado Unanimidade 

Beneficiação   do   CM 1149   desde   a E.N.  
207  ao   Cruzeiro  – S. Miguel, adjudicada à 
firma JAMO – Construção e Engenharia Civil, 
Lda - Auto de medição nº. 1 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Nespereira – 
Concurso Público - levantamento de 
suspensão do procedimento 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Nespereira - 
adjudicação da empreitada e repartição de 
encargos da obra 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Casais – 
Concurso Público- levantamento de 
suspensão do procedimento 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Casais – 
Concurso Público - adjudicação da 
empreitada 

Aprovado Unanimidade 

Contrato de manutenção para os 6 
autocarros - divisão de encargos Aprovado Unanimidade 

   



 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Concurso Público Internacional para o 
Fornecimento de Energia  - abertura do 
concurso público internacional 

Aprovado Unanimidade 

Ajuste Direto para o fornecimento de material 
diverso - abertura do concurso Aprovado Unanimidade 

Candidatura de Eficiência Energética – 
Piscinas Municipais de Lousada - projeto de 
AVAC e GTC 

Aprovado Unanimidade 

Intercetor do Mezio – Pontos de Ligação – 
Autorização de Constituição de Servidão de 
Aqueduto – José de Jesus Martins - revogação 
da deliberação e da autorização de 
constituição de servidão de aqueduto 

Aprovado Unanimidade 

Pedido de redução por insuficiência 
económica da Tarifa de Resíduos Sólidos 
Urbanos do consumidor nº. 15816,  Claudino 
Alves Ferreira – Boim 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução por insuficiência 
económica da Tarifa de Resíduos Sólidos 
Urbanos  do utente 9877, Carlos Luís Peixoto 
Bessa – Figueiras 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução por insuficiência 
económica da Tarifa de Resíduos Sólidos 
Urbanos, do utente 16056, Victor Manuel 
Macedo de Ávila – Meinedo 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução por insuficiência 
económica da Tarifa de Resíduos Sólidos 
Urbanos – Joaquim António Pereira – Casais 
(utente 2990) 

Deferido Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais em nome de  
Claudino Alves Ferreira – Boim (utente 15816) 

Deferido Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, em nome de 
Carlos Luís Peixoto Bessa – Figueiras (utente 
9877). 

Deferido Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, em nome de 
Maria Celeste Pereira Sousa Freire – Ordem 
(utente 9892) 

Deferido Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa pela 
execução do ramal de abastecimento de 
água e de saneamento – Ana Aurora – 
Meinedo (consumidor n.º 1968) 

Deferido Unanimidade 

 



 

 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Pedido de realojamento temporário de 
emergência do agregado de Maria Lurdes 
Bessa Mendes, no Empreendimento de 
Habitação Social de Meinedo - celebração 
de um contrato de comodato 

Deferido Unanimidade 

Atualização da renda apoiada de um 
arrendatário do Empreendimento de 
Habitação Social de Lustosa - Maximino 
Augusto Martins Alves do Empreendimento de 
Lustosa – Edifício de Penas 

Deferido Unanimidade 

Atualização da renda apoiada de um 
arrendatário do Empreendimento de 
Habitação Social de Lousada - Isabel Maria 
Pereira Oliveira do Empreendimento de 
Meinedo – Edifício do Maninho 

Deferido Unanimidade 

Atualização da renda apoiada de uma 
arrendatária do Empreendimento de 
Habitação Social de Lustosa - Maria José 
Ferreira Sousa do Empreendimento de Lustosa 
– Edifício de Penas 

Deferido Unanimidade 

Plano de pagamento do valor das rendas em 
atraso de uma arrendatária do 
Empreendimento de Habitação Social de 
Cernadelo 

Aprovado Unanimidade 

   



 

 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Concurso Público – Fornecimento contínuo de 
bens alimentares carnes e derivados para os 
estabelecimentos de educação e ensino do 
concelho de Lousada – ano de 2014 - 
abertura do concurso público 

Aprovado Unanimidade 

Concurso Público – Fornecimento contínuo de 
gás para os estabelecimentos de educação e 
ensino do concelho de Lousada – ano de 2014 
- - abertura do concurso público 

Aprovado Unanimidade 

Aquisição de serviços – transporte de três 
alunos de suas residências para a Escola E.B. 
2/3 de Caíde de Rei, Piscinas Municipais, 
Biblioteca Municipal e vice-versa - realização 
de um ajuste direto simplificado à firma “Jorge 
Costa & Sousa, L.da” 

Aprovado Unanimidade 

Transferência para os quatro agrupamentos 
de escolas, a verba destinada à aquisição de 
lenha para as salamandras existentes nos 
jardins-de-infância  e E.B. 1 do Concelho, ano 
letivo 2013/2014 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição aos alunos que frequentam os 
jardins-de-infância e E.B. 1 do concelho, no 
que concerne aos auxílios económicos, bem 
como a transferência dos mesmos  (livros e 
material escolar) para as juntas de freguesia 
respetivas 

Aprovado Unanimidade 

Transferência de verba para a União de 
Freguesias de Figueiras e Covas e União de 
freguesias de Lustosa e Barrosas (S.to Estevão), 
destinada a minimizar as despesas dos 
transportes executados pelas mesmas 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à Associação de 
Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento de Escolas de Lousada Este 

Aprovado Unanimidade 

Aditamento à deliberação de câmara de 
16/09/2013, para atribuição de mais duas 
bolsas de estudo para estudantes lousadenses 
que frequentaram o ensino superior no ano 
letivo de 2012/2013 

Aprovado Unanimidade 

Definição da data de entrega das 
candidaturas e do número e montantes a 
atribuir no âmbito da atribuição de bolsas de 
estudo a estudantes lousadenses que 
frequentam o ensino superior – ano letivo 
2013/2014 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à “Jangada 
Cooperativa Profissional de Teatro, CRL” Aprovado Unanimidade 

Retificação do contrato-programa celebrado 
entre este Município e o Aparecida Futebol 
Clube - cláusula 1ª e da cláusula 4ª 

Aprovado Unanimidade 

Minuta do protocolo a estabelecer entre este 
Município e o Agrupamento de Escolas de 
Lousada Norte 

Aprovado Unanimidade 



 

 


