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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  1199  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001144..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  88,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2244  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001144..  

  

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, EM – Sociedade Unipessoal, Ldª -  
retificação e aditamento à deliberação 
tomada na reunião do órgão executivo de 18 
de novembro de 2013 e na sessão do órgão 
deliberativo de 29 de novembro de 2013 

Aprovado Unanimidade 

Concurso público para concessão de 
exploração de um  estabelecimento de 
bebidas com a área de esplanada no parque 
urbano – Não adjudicação 

Aprovado Unanimidade 

Pedido de cedência de posição contratual 
em nome de  José Carvalho Meireles Ferreira 
para Ilmar – Fábrica de Máquinas para Artigos 
de Cimento, Ldª da fração P, com a área de 
580m2, descrita na CRP de Lousada sob o nº. 
00364/SILVARES e inscrito na matriz sob o artº. 
3768, sita no Edifício A, do Parque Industrial de 
Lousada 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação dos Investimentos Previstos no 
Empréstimo MLP, no valor de 693.217,59€ Aprovado Unanimidade 

Contratação de  Empréstimo de médio/longo 
prazo até ao montante de 693.217,59€, 
destinado a Investimentos Contratados com a 
Gestão do Programa Operacional da Região 
Norte 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Nespereira, 
Casais, Caíde de Rei e  Lodares – Autorização 
para a repartição de encargos 

Aprovado Unanimidade 

Abertura de procedimento concursal para 3 
postos de trabalho na categoria de técnico 
superior da carreira geral de técnico superior, 
na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado 

Aprovado Maioria, com 3 votos 
contra 

Acordo coletivo de entidade empregadora 
pública – manutenção do horário de trabalho 
em 35 horas semanais e 7 horas diárias até à 
decisão do senhor Secretário de Estado sobre 
o ACEEP que a Câmara Municipal celebrou 
com todas as organizações sindicais 

Aprovado Unanimidade 

  
 



 

 

2. DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Legalização de edifício destinado a armazém 
de retém, sito na Rua António Castro Meireles, 
nº. 1020, freguesia de Boim, em nome de 
Anabela da Costa Pacheco – Procº. nº. 130/13 
- reconhecer o interesse municipal da 
atividade em causa 

Aprovado Unanimidade 

Legalização de ampliação de edifício 
destinado a duas habitações, comércio e 
salsicharia, sito na Rua do Pombal, freguesia 
de Lustosa, em nome de Alfredo Fernando 
Ferreira da Costa  – Procº. nº. 79/12- 
reconhecer o interesse municipal da atividade 
em causa 

Aprovado Unanimidade 

Legalização de instalações, na avenida das 
árvores, nº. 855, freguesia de caíde de rei, em 
nome de ege – Empresa de gestão imobiliária, 
sa – Procº. nº. 61/12 - reconhecer o interesse 
municipal da atividade em causa 

Aprovado Unanimidade 

Alteração ao lote n.º 7 do alvará de 
loteamento nº. 13/85, em nome de Joaquim 
Martins da Silva, sito Lugar de Penedo. 
freguesia de Nevogilde, de que é proprietário 
do referido lote Maria de Fátima de Sousa 
Barbosa - Proc. n.º 39/L/81 

Aprovado Unanimidade 

Alteração aos lotes nºs 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 
17 e mento com o alvará nº 2/2001, em nome 
de 7 Cunhas – Imobiliária, Ldª., sito no Lugar de 
Pereira, freguesia de Caíde de Rei, de que são 
proprietários dos referidos lotes, José Maria 
Lemos Ribeiro e Gracinda Nogueira Pinheiro 
Ribeiro (lotes nº.s 10, 11, 12, 12, 13, 15= Pedro 
Filipe Teixeira Dias (lote nº. 14), Filipe Augusto 
Machado Mendonça e Andreia Manuela 
Coelho C astro da Cunha e Sousa (lotes nº.s 16 
e 17) Ponto Mundo – Exportação e Comércio 
de Materiais de Construção Civil, Ldª. (lote nº. 
22) – Procº. nº. 6/L/99 

Aprovado Unanimidade 

 



 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Construção do Centro Escolar de Casais – 
Concurso Público - manutenção da adjudicação 
à firma “Edilages, Lda” 

Aprovado Unanimidade 

Concurso Público para a Empreitada da Eficiência 
Energética nas Piscinas Municipais de Lousada - 
abertura do concurso público 

Aprovado Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Maria de Fátima Ribeiro da Silva – Meinedo (utente 
9170) 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Maria Manuela Costa Mendes – Lustosa (utente 
6099) 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Manuel Monteiro Adriano – Torno (utente 8530) 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Fernando Jorge Meireles Ferreira Monteiro – 
Sousela (utente 14676) 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
António Joaquim Leal Moreira – Cristelos (utente 
70) 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em nome de 
Manuel da Cunha Ferreira – Sousela (utente 14438) 

Deferido Unanimidade 

Pedido de isenção total do pagamento da tarifa 
de disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais em nome de António 
Joaquim Leal Moreira - Cristelos, consumidor nº. 70 

Deferido Unanimidade 

Pedido de isenção total do pagamento da tarifa 
de disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais em nome de Rui 
Manuel Ribeiro de Bessa – Nevogilde, (consumidor 
11930) 

Deferido Unanimidade 

Pedido de isenção total do pagamento da tarifa 
de disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais em nome de Maria 
Rosa Silva Martins – Sousela, (consumidor 15231) 

Deferido Unanimidade 

Minuta dos Acordos de execução para obras de 
reparação e manutenção em estabelecimentos 
de ensino – delegação de competências nas 
Juntas de Freguesias 

Aprovado Unanimidade 

Minutas dos Acordos de execução para a Gestão 
e Manutenção do Parque da Torre de Vilar e da 
Mata de Vilar – delegação de competências nas 
Juntas de Freguesias e assunção de compromissos 
plurianuais relativo ao acordo de execução de 
gestão e manutenção do Parque da Torre de Vilar 

Aprovado Unanimidade 

 



 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Programa de realojamento  - manutenção das 
rendas apoiadas dos arrendatários dos 
empreendimentos da habitação social de 
Cernadelo (Paula Cristina Costa Fernandes; 
Ilidia Conceição Ferreira Martins; Maria 
Augusta Nunes Ribeiro; Cristiana Marisa Ribeiro 
Bessa; e Ana Maria Costa Miranda), 
atendendo a que o salário mínimo nacional 
não se alterou . 

Aprovado Unanimidade 

Programa de realojamento  - reajuste do valor 
da renda de três agregados familiares nos 
empreendimentos de Cernadelo (Sandra 
Maria Oliveira Silva) e Lustosa (Maria Emilia 
Gomes Sousa, Carlos Augusto Marques 
Nogueira Pires; Maria Lurdes Couto Rocha 
Neto e Maria Glória Barbosa Magalhães), a 
partir do dia 1 de abril ano em curso 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor total de 
5.000,00€, distribuído pelos Agrupamentos de 
Escolas do concelho para implementação do 
Projeto AEC’Sucesso 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da minuta de protocolo de 
parceria a estabelecer entre o Município de 
Lousada e a empresa Alento – Recursos 
Humanos e Consultoria, Lda, tendo em vista a 
implementação do programa Sagaz, o qual 
promove a aproximação dos jovens que 
terminaram o 12º. Ano às empresas do 
concelho 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de prémios no âmbito do Concurso 
de Camélias, no valor de 90,00€, bem como a 
aprovação da proposta de norma do III 
Concurso de Montras de Camélias 2014, e 
atribuição de prémios num total de 150,00€ 
daí inerentes 

Aprovado Unanimidade 

 



 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de um subsídio à “Jangada – 
Cooperativa Profissional de Teatro, CRL.”, no 
valor de 23.000,00€, pagos em dez tranches 
mensais iguais, destinados a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução do 
plano de atividades da associação 

Aprovado Unanimidade 

Atualização dos preços das publicações 
municipais, postais e outros artigos existentes e 
vendidos no Posto de Turismo  

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à Associação Kento 
Juku Karate Portugal, no valor de 2.000,00€, 
destinado a custear as despesas com a 
realização do “II Chalenge West Coast Of 
Europe” 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da minuta do contrato-programa 
para o ano 2014 a celebrar entre este 
Município e a “Lousada Século XXI – 
Actividades Desportivas e Recreativas EM – 
Sociedade Unipessoal, Lda” 

Aprovado Unanimidade 

Isenção do pagamento da componente de 
refeição escolar da aluna Ana Maria Martins 
de Miranda Ferreira Gomes (E.B.1 de Bairral – 
Sousela), com efeitos a partir do mês de 
janeiro 2014 até final do presente ano letivo 

Aprovado Unanimidade 

Transferência de um valor mensal de janeiro a 
julho, para a União das Freguesias de Cristelos, 
Boim e Ordem, destinada a minimizar as 
despesas dos transportes executados com as 
crianças que frequentam a Unidade de Apoio 
Especializado à Multideficiência (UAEM) de 
Boim, para as piscinas municipais de Lousada, 
e para a qual a Câmara não tem 
capacidade de resposta 

Aprovado Unanimidade 

Nomeação do Conselho Municipal de 
Educação Aprovado Unanimidade 

 


