
 

EEDDIITTAALL  nnºº..  220088//DDAAFF//22001133  
  

 
 

PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  
  
  

 

  ------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo,,  nnooss  tteerrmmooss  ee  ppaarraa  eeffeeiittooss  pprreevviissttooss  nnoo  aarrttºº..  5566ºº  ddoo  RReeggiimmee  

JJuurrííddiiccoo  ddaass  AAuuttaarrqquuiiaass  LLooccaaiiss,,  aapprroovvaaddoo  ppeellaa  LLeeii  nnºº..  7755//22001133,,  ddee  1122//0099,,  oo  tteeoorr  

ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppoorr  eessttaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  nnaa  ssuuaa  rreeuunniiããoo  oorrddiinnáárriiaa  

ddee  1188  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001133..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  22,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

qquuaallqquueerr  iinntteerreessssaaddoo..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2266  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001133..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 



 

  
1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Lousada Século XXI – Actividades Desportivas 
e Recreativas – sociedade Unipessoal, EM - 
designar os elementos que devem integrar a 
mesa da Assembleia Geral e representante do 
Município de Lousada na Assembleia Geral da 
Sociedade 

Aprovado Unanimidade 

Lousada Século XXI – Actividades Desportivas 
e Recreativas – sociedade UnipessoaL - 
nomear a sociedade de revisores oficiais de 
contas “Carlos Teixeira, Noé Gomes & 
Associados, SROC, Ldª 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

Bolsas de Estudo - nomeação dos membros 
para a constituição do júri de apreciação das 
candidaturas às bolsas de estudo para o 
mandato 2013/2017 

Aprovado Unanimidade 

Cooperativa Agrícola de Lousada - prolongar 
o pagamento da renda à Copagri, em dois 
meses 

Aprovado Unanimidade 

Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa 
(CETS) - designação da  srª. vereadora Drª. 
Cristina Maria Mendes da Silva Moreira, como 
representante deste Município na Equipa 
Técnica especializada para a elaboração do 
Plano de Ação para a Promoção do 
Empreendedorismo do Conselho Empresarial 
do Tâmega e Sousa (CETS) 

Aprovado Unanimidade 

ADER-SOUSA – Associação de 
Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa - 
designação da  srª. vereadora Drª. Cristina 
Maria Mendes da Silva Moreira, como 
representante deste Município na Assembleia 
Geral 

Aprovado Unanimidade 

Comissão Alargada de Proteção de Crianças 
e Jovens em Perigo do Concelho de Lousada - 
designação da  srª. vereadora Drª. Cristina 
Maria Mendes da Silva Moreira, como 
representante deste Município na comissão 

Aprovado Unanimidade 

Assembleia Intermunicipal de VALSOUSA - 
designação os  srs. vereadores sr. Manuel 
António da Mota Nunes e drª. Cristina Maria 
Mendes da Silva Moreira, como representantes 
deste Município 

Aprovado Unanimidade 

Orçamento da receita e da despesa, do 
plano plurianual de investimento e dos valores 
do orçamento que constam de concursos 
plurianuais  -Ano 2014 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre 
Imóveis para 2014 Aprovado Maioria, com 3 

abstenções 
Participação variável do IRS do Município do 
Lousada para o ano de 2014 Aprovado Maioria, com 3 votos 

contra 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses – Manutenção  da quota para 
2014 

Aprovado Unanimidade 



 

   

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Concurso público para fornecimento de bens 
alimentares de carne e derivados para os 
estabelecimentos de educação e ensino do 
concelho de Lousada - abertura do concurso 

Aprovado Unanimidade 

Concurso público para aquisição de 
betuminoso - abertura do concurso Aprovado Unanimidade 

Mapa de pessoal para o ano 2014 – 
Recrutamento de pessoal e modalidade de 
contratação, orçamento e gestão das 
despesas com pessoal para 2014 

Aprovado Maioria, com 3 votos 
contra 

   
   



 

 

2. DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Pedido de certidão de compropriedade de 
um prédio sito no lugar de cruzeiro, freguesia 
de Alvarenga, em nome de Maria Cecília 
Alves Soares- Proc. n.º133/RSP/13 

Deferir Unanimidade 

Oficina de manutenção e reparação de 
veículos automóveis – legalização, sito em 
Lagoas, freguesia de Nevogilde, em nome de 
Joaquim Ribeiro Moreira - Proc. nº. 55/12 - 
interesse municipal da atividade em causa 

Aprovado Unanimidade 

Alteração ao lote n.º 10 do Alvará de 
Loteamento n.º 2/02, em nome de Alfredo 
José Nogueira Alves, sito no lugar de 
Costa/Carcavelos, freguesia de Boim, de que 
é proprietário do referido lote José Daniel 
Pacheco Couto - Proc. n.º 11/L/01 

Aprovado Unanimidade 

   



 

 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Construção do centro escolar de Casais, 
adjudicado à firma José Pimentel Nunes & 
Filhos, SA. - caducidade da adjudicação à 
firma Tratofiel – Construções, SA e 
consequentemente adjudicar a empreitada à 
firma José Pimentel Nunes & Filhos, SA 

Aprovado Unanimidade 

Construção de passeios em Meinedo e 
Silvares, adjudicada à firma M. dos Santos & 
Cª. SA - revogar a deliberação de Câmara 
tomada na reunião de 25/10/2013, que 
aprovou o auto de medição de trabalhos 
normais 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Nespereira - 
minuta do contrato,  bem como a sua 
celebração 

Aprovado Unanimidade 

Pavimentação e construção de muros no 
lugar de Mexide em Meinedo, Lousada - 
retificação do ponto 1 do protocolo de 
acordo nº. 17/2013, celebrado entre este 
Município e António Teixeira de Matos 

Aprovado Unanimidade 

Intercetor do Sousa – Pontos de Ligação - 
minuta de constituição de autorização de 
constituição de servidão de aqueduto nº. 
27/2013 

Aprovado Unanimidade 

Pedido de redução por insuficiência 
económica da Tarifa de Resíduos Sólidos 
Urbanos do consumidor nº. 10478,  José 
Manuel Silveira Aires – Aveleda 

Deferido Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais em nome de  
José de Meireles Nunes – Casais (consumidor 
15563) 

Deferido Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, em nome de 
José Manuel Silveira Aires – Aveleda – 
(consumidor 10478) 

Deferido Unanimidade 



 

 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Reajuste do valor da renda mensal de uma 
arrendatária do empreendimento de 
habitação social  de Lustosa - -Deolinda Sousa 
Silva, de 147,70€  para 41,53€ 

Deferido Unanimidade 

XIX Concurso de montras de Natal de 2013, no 
valor de 300,00€, bem como a atribuição de 
prémios, no âmbito do mesmo 

Aprovado Unanimidade 

Normas de participação na exposição de 
equídeos, incluída na feira das oitavas, do 
pagamento  da taxa à Direção de Serviços de 
Alimentação e Veterinária da Região Norte e 
de prémios  

Aprovado Unanimidade 



 

 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Transferência para os quatro agrupamentos 
de escolas do concelho a verba destinada à 
aquisição de material utilizado nas atividades 
praticadas na componente de apoio à 
família, prolongamento de horário nos jardins 
de infância da rede pública no ano letivo 
2013/2014 

Aprovado Unanimidade 

Prémio de mérito para alunos Escola 
Secundária de Lousada – ano letivo 2012/2013 Aprovado Unanimidade 

Minutas dos protocolos de cedência dos 
pavilhões desportivos municipais do centro 
escolar do Torno, Lustosa e Barrosas (Stº. 
Estêvão) a celebrar com as respetivas juntas 
de freguesia, bem como a aprovação da 
comissão técnica de acompanhamento 

Aprovado Unanimidade 

Parecer do fiscal único  sobre a informação 
financeira semestral, análise de execução do 
orçamento de 2013 (3º. Trimestre) e análise das 
contas de setembro de 2013 e indicadores de 
desempenho de setembro de 2013, da 
Empresa Lousada Sec. XXI 

Tomar conhecimento Unanimidade 

 


