
 

EEDDIITTAALL  nnºº..  222222//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  1166  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001133..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  44,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1177  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001133..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 



 

 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Designação do Sr. Presidente como 
representante do Município em entidades 
participadas - Águas do Noroeste, SA, Rima – 
Resíduos Industriais Meio Ambiente, SA, 
Sociedade Ponto Verde, SA; e Águas do 
Douro e Paiva, SA 

Aprovado Unanimidade 

Concessão de exploração de dois 
estabelecimentos de bebidas, com área de 
esplanada, no Parque Urbano de  Lousada – 
Cessão da Posição Contratual 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

Direitos de Preferência - Nos termos do n.º 1 do 
artigo 55º do Código do Imposto Municipal 
sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, de 12 
de Novembro de 2003, respeitante aos meses 
de abril, maio e  junho de 2013 

Não exercer o direito Unanimidade 

Plano anual das feiras para o ano 2014 Aprovado Unanimidade 
Denúncia do direito do lugar nº. 71, em nome 
de Maria da Glória Oliveira Barbosa - 
caducidade do lugar 

Aprovado Maioria, com 3 votos 
contra 

Concurso público para aquisição gasóleo 
rodoviário a granel para o ano de 204 através 
da celebração de contrato ao abrigo do 
acordo quadro da agência nacional de 
compras - adjudicação à firma Repsol 
Portuguesa, SA e minuta do contrato e sua 
celebração 

Aprovado Maioria, com 3 votos 
contra 

Prestação de serviços, na modalidade de 
avença, para um consultor de sistemas de 
informação, Vitor Celso de Pinho Leal 
Fernandes. 

Aprovado Maioria, com 3 votos 
contra 

   
 



 

 

2. DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Pedido de declaração de interesse municipal 
– Proc.  n.º 274/82 – Alvará nº. 895/82, em 
nome de António Morais Ribeiro  

Aprovado Unanimidade 

 
 



 

 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Concurso público internacional para 
fornecimento de luminárias LED e balastros 
eletrónicos reguláveis - abertura do concurso 
público internacional 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de subsidio à Paróquia de Stª. 
Eulália da Ordem para obras no Salão 
Paroquial 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de subsidio à União de Freguesias 
de Cristelos, Boim e Ordem para obras para 
um centro de tratamento de apoio aos 
doentes de alzheimer 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de subsidio à União de Freguesias 
de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga tendo 
em vista a aquisição de um terreno para 
alargamento do cemitério de Nogueira 

Aprovado Unanimidade 

Construção de muro em betão ciclópico em 
Vilar do Torno e Alentém - -protocolo de 
acordo a celebrar entre esta Câmara 
Municipal , a Junta de Freguesia de Vilar do 
Torno e Alentém e Maria Manuela Pereira 
Vieira, bem como as respetivas contrapartidas 

Aprovado Unanimidade 

Atualização das tarifas de resíduos sólidos 
urbanos para o ano de 2014 Aprovado Maioria, com 3 votos 

contra 
Atualização das tarifas de abastecimento de 
água e águas residuais para o ano 2014 Aprovado Maioria, com 3 votos 

contra 
Integração de infraestruturas de saneamento 
no sistema multimunicipal de abastecimento 
de água e de saneamento do Noroeste – 
Estação elevatória e conduta elevatória de 
Pinheiro – Lustosa - auto de entrega de 
infraestruturas de saneamento de águas 
residuais entre este Município e as Águas do 
Noroeste, SA 

Aprovado Unanimidade 

 
 



 

 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
PROGRAMA DE REALOJAMENTO  - reajuste do 
valor da renda mensal da arrendatária Maria 
Agostinha Mendes Vaz do empreendimento 
habitacional de Lustosa 

Aprovado Unanimidade 

 



 

 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Transferência para a Junta de Freguesia do 
Torno, como forma de compensação pelo 
transporte dos alunos da unidade 
multideficiência (UAEM) da E.B.2/3 de Caíde 
de Rei para as piscinas municipais no período 
compreendido entre os meses de setembro a 
novembro de 2013 

Aprovado Unanimidade 

Secção Autónoma no âmbito do Conselho 
Coordenador de Avaliação respeitante ao 
pessoal não docente vinculado a esta 
Autarquia constituída pelo Sr. Presidente da 
Câmara, com possibilidade de delegação 
num Vereador e pelos Diretores dos quatro 
Agrupamentos de Escolas do Concelho ou 
seus representantes 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à Associação de 
Hóquei de Lousada destinado a colmatar as 
despesas tidas com a realização da 
competição  europeia Eurohockey Indoor 
Club Chanllenge I (Men) 

Aprovado Unanimidade 

 


