
 

EEDDIITTAALL  nnºº..  5599//DDAAFF//22001144  
  

 
 

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  0077  ddee  AAbbrriill  ddee  22001144..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1111,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1155  ddee  aabbrriill  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 



 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Celebração de contrato de comodato entre 
esta Câmara Municipal e a Junta de Freguesia 
do Torno, que objetiva a cedência gratuita 
dos seguintes edifícios, destinados ao 
desenvolvimento das suas atividades 

Aprovado Unanimidade 

Celebração de contrato de comodato entre 
esta Câmara Municipal e o Centro Social e 
Paroquial de Macieira, que visa a cedência 
gratuita do edifício escolar de rés-do-chão e 
logradouro, sito na Rua da Estrada, freguesia 
de Macieira, deste Concelho, que se encontra 
livre e desocupado de pessoas e bens, 
destinado ao desenvolvimento das suas 
atividades 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação  das clausulas contratuais do 
contrato de empréstimo entre o Banco 
Santander Totta, SA e o Município de Lousada, 
no montante de 693 217,59, destinada a ser 
aplicada em investimentos contratados com a 
Gestão do Programa Operacional da Região 
Norte 

Aprovado Unanimidade 

Peritagem – Processo nº. 99/06.06 BEPNF – A 
Associação do Municípios do Vale do Sousa, 
solicita o pagamento de 2.422,38€, 
correspondente a 1/3 do valor das custas 
imputadas a este Município 

Aprovado Unanimidade 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 
Sousa -  pagamento da quota referente ao 
ano de 2014, no valor de 18.181,82€. 

Aprovado Unanimidade 

Contrato de prestação de serviços, em regime 
de avença, por ajuste direto, com a empresa 
Léguas e Tertúlias Unipessoal, Ldª., no valor de 
20.000,00€, acrescidos do IVA, para assessoria 
e consultadoria de âmbito cultural, científico, 
literário, turístico e educativo, bem como a 
programação e acompanhamento de 
atividades complementares e acessórias 

Aprovado Maioria, com 3 votos 
contra 

 
 
2. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Miguel Ferreira Martins – Nevogilde, 
consumidor nº. 13766 

Aprovado Unanimidade 

Isenção de 50% do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de José Fernando Moreira de Bessa – 
Nevogilde, consumidor nº. 1283 

Aprovado Unanimidade 



 

Isenção de 50% do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de António Joaquim Martins Nunes – 
Nevogilde, consumidor nº. 13932 

Aprovado Unanimidade 

Isenção de 50% do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de António Magalhães Teixeira da 
Costa – Aveleda, consumidor nº. 10230, 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de José 
Fernando Moreira de Bessa – Nevogilde, 
consumidor nº. 1283 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Miguel 
Ferreira Martins – Nevogilde, utente nº. 13766 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria 
Conceição Ferreira Magalhães – Cernadelo, 
utente nº. 3264 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria 
Manuela Santos Silva – Cernadelo, utente nº. 8748 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Alzira Maria 
Gonçalves Guedes – Cernadelo, utente nº. 14361 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria Teresa 
Pinheiro da Silva – Cernadelo, utente nº. 14362 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Elisa Bessa 
Mendes – Cernadelo, consumidor nº. 11959 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Cristina da 
Conceição Teixeira Gonçalves – Cernadelo, 
consumidor nº. 13090 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria Emilia 
Ribeiro Torres – Cernadelo, consumidor nº. 11957 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de António 
Magalhães Teixeira da Costa – Cernadelo, 
consumidor nº. 10230 

Aprovado Unanimidade 

Parque Urbano dr. Mário Fonseca - minutas do 
contrato promessa de compra e venda, contrato 
de arrendamento a celebrar com os arrendatários 
e contrato de arrendamento necessário ao 
realojamento dos arrendatários 

Aprovado Maioria, com 3 votos 
contra 

Aquisição de propriedade inserida no Parque 
Urbano – Habitação (casa e videiras) e terreno 
agrícola, situada na Rua do Carvalho, na União de 
Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga, 
confrontando a norte, sul e poente com parque 
urbano e nascente com arruamento 

Aprovado Maioria, com 3 votos 
contra 

 
 
 



 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Isenção, para efeitos de pagamento de 
refeição escolar, as alunas Barbara Marlene 
Costa Pereira e Rafaela Costa Pereira, com 
efeitos a partir do mês de março até final do 
ano letivo 

Aprovado Unanimidade 

Calendário para a entrega dos boletins de 
candidatura para a componente de 
prolongamento de horário para o próximo ano 
letivo o período compreendido entre os dias 
21 a 31 de julho de 2014 das 09:00 horas às  
12:30 horas e das 14:00 horas às 17:30 horas 

Aprovado Unanimidade 

Transferência da verba remanescente, 
destinada à aquisição de lenha para as 
salamandras existentes nos estabelecimentos 
de ensino abaixo indicados, porquanto, ao 
contrário do previsto, as respetivas escolas 
ainda não entraram em obras, assim: 
Lousada Este – EB1 de JI do Corgo – 640,00€;  
Lousada EB1 e JI de Cristelos – 1.120,00€. 

Aprovado Unanimidade 

Isenção do pagamento do transporte escolar 
da aluna Ana Catarina Martins Ferreira, que 
frequenta o 11º. Ano na Escola Secundária de 
Lousada, com efeitos a partir do mês de abril 
em curso e até final do presente ano letivo 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Lousada no valor de 54.000,00€,  pagos em 
doze tranches, sem prejuízo do cumprimento 
do disposto na Lei nº. 8/2012, de 21/02, 
destinados a fazer face às despesas com as 
suas atividades regulares 

Aprovado Unanimidade 

 


