
 

EEDDIITTAALL  nnºº..  6611//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  2222  ddee  AAbbrriill  ddee  22001144..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1122,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2299  ddee  aabbrriill  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. VOTOS DE LOUVOR 
 
 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Voto de louvor ao atleta Lousadense Nuno 
Gonçalo dos Santos Ribeiro pela conquista do 
título de Campeão Mundial em Rumble 
Sparring Escalão II ( 6 a 8 anos) – 26 a 34 kg no 
Campeonato Mundial de Artes Marciais, que 
decorreu nos dias 11, 12 e 13 de abril do 
corrente ano no Município de Vagos 

Aprovado Unanimidade 

Votos de louvor a Ricardo Fonseca, Jorge 
Fonseca e Rafael MF Wafa atletas da 
Associação de Artes Marciais e Desportos de 
Combate do Vale do Sousa – Lousada, pelos 
títulos conquistados no Campeonato Mundial 
de Artes Marciais, que decorreu nos dias 11, 12 
e 13 de abril do corrente ano no Município de 
Vagos 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 
 

2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Prestação de contas do ano 2013 - aprovar o 
inventário de bens, direitos e obrigações 
patrimoniais e respetiva avaliação e 
documentos de prestação de contas do ano 
transato e submetê-los a apreciação e 
votação do Órgão Deliberativo 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

 
 
 
 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Alteração ao lote nº. 7 do Alvará de Loteamento 
nº. 4/93, em nome de Maria Teresa Guedes 
Pestana Mariares de Vasconcelos, sito no lugar de 
Pocinhos, freguesia de Nevogilde, de que é 
proprietário do referido lote, António Baltazar 
Baptista Andrade - Procº. 14/L/91 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 
 



 

 
 
4. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Construção do Centro Escolar de Cristelos  
adjudicada à firma Costa & Carreira, Ldª. - plano 
de trabalhos/pagamentos e cronograma 
financeiro 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centros Escolar de Sousela, 
adjudicada à firma Costa  & Carreira, Ldª - - plano 
de trabalhos/pagamentos e cronograma 
financeiro 

Aprovado Unanimidade 

Concurso público para a Empreitada de Eficiência 
Energética nas Piscinas Municipais de Lousada  - 
adjudicação à firma Famaconcret, Ldª. no valor 
de 179.289,01€, acrescidos do IVA 

Aprovado Unanimidade 

Fornecimento de energia em média tensão, baixa 
tensão especial, baixa tensão normal > 20,7, baixa 
tensão normal ≤ 2,3 - Concurso publico 
internacional -  
adjudicação às firmas Galp Power, SA e EDP 
Comercial, SA 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Maria Celeste Dias Pereira – 
Nevogilde, consumidor nº. 3323 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Fernando de Sousa Ferreira – 
Nevogilde, consumidor nº. 11339 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria 
Celeste Dias Pereira – Nevogilde, consumidor nº. 
3323 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Fernando 
de Sousa Ferreira – Nevogilde, consumidor nº. 
11339 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Fátima 
Raquel Rodrigues Cunha, consumidor nº. 23226 

Aprovado Unanimidade 

Construção da variante da Aparecida - minuta do 
contrato promessa de cedência gratuita a 
celebrar entre  este Município e José Teixeira 
Fernandes, bem como as respetivas 
contrapartidas 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Autorização para a assunção de 
compromissos plurianuais para a aquisição de 
serviço de transportes escolares, em transporte 
coletivo de passageiros (passes escolares), 
assim repartidos:  
- ano de 2014 – 220.000,00€;  
- ano de 2015 – 280,000,00€.    

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

6. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO  

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Reajuste do valor da renda mensal da 
arrendatária do empreendimento 
habitacional de Meinedo, a partir de 01 de 
junho de 2014, nos seguintes termos:  
Empreendimento de Meinedo 
- Maria Manuela Barbosa Soares - reajuste do 
valor da renda de 151,29€ para 108,64€.  
  

Aprovado Unanimidade 

Manutenção das rendas apoiadas dos 
arrendatários dos empreendimentos da 
habitação social de Meinedo, a seguir 
identificados, atendendo a que o salário 
mínimo nacional não se alterou os valores da 
renda apoiada mantêm-se:  
- Maria Celeste Moreira Magalhães  
- Carla Manuela Pereira Silva  

Aprovado Unanimidade 

Revogação da deliberação de 19 de fevereiro 
do corrente ano, no que concerne à 
atribuição de subsidio aos Agrupamentos de 
Escolas do concelho para implementação do 
Projeto AEC’Sucesso, porquanto está previsto 
a celebração de um protocolo para esse 
efeito 

Aprovado Unanimidade 

 
 
  
 
 


