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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  0022  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001144..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1155,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1122  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Atribuição de um voto de louvor à Equipa de 
Futsal Sénior Masculina do Centro Cultural e 
Desportivo da Ordem pela conquista do título 
de Campeã Distrital da Divisão de Honra  

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um voto de louvor à Associação 
de Hóquei de Lousada pela conquista do 
título de Campeão Nacional no escalão de 
sub 15 mistos em Hóquei em Campo e 
Campeão Nacional de campo no escalão de 
sub 13 

Aprovado Unanimidade 

 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
1ª. Revisão ao orçamento da receita e 1º. revisão 
ao orçamento da Despesa e 1ª. revisão ao plano 
plurianual de investimentos de 2014 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação de transferência à Comunidade 
Intermunicipal  Tâmega e Sousa no valor de 5 
235,80€ destinada à aquisição de equipamentos 
de proteção individual para combate a incêndios 
em espaços naturais  

Aprovado Unanimidade 

Aprovação de transferência à Comunidade 
Intermunicipal  Tâmega e Sousa no valor de 
4.691,60€, destinada à promoção e capacitação 
institucional da Comunidade Intermunicipal do 
Tâmega e Sousa 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação de transferência à Comunidade 
Intermunicipal  Tâmega e Sousa no valor de 
1.363,64€ destinados à Estratégia de 
desenvolvimento territorial 2014-2020 para o 
Tâmega e Sousa 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da abertura de procedimento, por 
ajuste direto, para transportes escolares coletivos 
de passageiros, bem como aprovar as peças do 
procedimento 

Aprovado Unanimidade 

Relatório de desempenho das unidades orgânicas, 
que dependem diretamente de membros do 
Órgão Executivo – Ratificação da avaliação 
atribuída 

Aprovado Unanimidade 

 
 

2. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
 
Alteração ao lote nº. 13 do Alvará de Loteamento 
nº. 3/94, em nome de Maria Eduarda de Freitas 
Cabral da Costa, sito no lugar de Cimo de Vila, 
freguesia de Nespereira, de que é proprietário do 
referido lote, João da Silva Rocha - Procº. 11/L/91 
 

Aprovado Unanimidade 



 

Loteamento de um terreno, sito no lugar de 
Chamistães, freguesia de Lustosa, em nome  A.M. 
Silva, Construções,  Ldª. - Processo nº. 5/L/2000 – 
Alvará de Loteamento nº. 10/2001 – Receção 
Provisória – Redução da Caução para 10% do 
valor inicial 

Aprovado Unanimidade 

 
 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Concurso público para a empreitada de 
eficiência energética nas piscinas municipais de 
Lousada, adjudicada à Famaconcret, Ldª.  - Plano 
de Segurança e Saúde 

Aprovado Unanimidade 

Concurso público para a empreitada de 
eficiência energética nas piscinas municipais de 
Lousada, adjudicada à Famaconcret, Ldª. - 
Nomeação dos intervenientes em obra 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Maria Emilia Gomes Sousa – 
Lustosa, utente nº. 15257 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de António 
Costa Teixeira - Lustosa, utente nº. 7011 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria Emília 
Gomes Sousa – Lustosa, utente nº. 15257 

Aprovado Unanimidade 

Protocolo de acordo a celebrar entre o Município 
de Lousada, a Junta de Freguesia do Torno e sr. 
Horácio Fonseca da Costa, tendo em vista o 
alargamento da Rua Ponte de Pau, no Torno 

Aprovado Unanimidade 

 
 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Aprovação nas normas do orçamento 
participativo jovem Aprovado Unanimidade 

 
 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Construção da Escola Básica de Nogueira- 
aceitação da alteração do acordo de 
colaboração após retificação do valor inscrito 
na sua cláusula nº. 3 

Aprovado Unanimidade 

Bolsas de Estudo – Ano letivo 2013/2014 - 
aprovação do número de bolsas de estudo e 
respetivos montantes a atribuir no ano letivo 
2013/2014, em função das análises já 

Aprovado Unanimidade 



 

efetuadas assim:  
- 19 bolsas de estudo no valor de 700,00€ (RPC 
até 100,00€);  
- 10 bolsas de estudo no valor de 500,00€ (RCP 
entre os 100,01€ e 125,00€); e  
- 38 bolsas de estudo no valor de 200,00€ (RCP 
entre os 125,01€ e os 200,00€ 
Automóvel Clube de Portugal – Aprovação do 
caderno de encargos proposto pelo 
Automóvel Clube de Portugal, a desenvolver 
em parceria com o Clube Automóvel de 
Lousada, tendo em vista a realização de uma 
prova do WRC – Vodafone Rally de Portugal 
2015, na Pista da Costilha - ratificação do 
despacho do sr. Presidente 

Aprovado Unanimidade 

Complexo Desportivo de Lousada - fixação de 
preços pela utilização do estádio municipal  
do Complexo Desportivo de Lousada, até à 
aprovação do novo regulamento, a partir do 
dia um do mês de Julho do ano em curso, 
cujos preços a praticar são  os seguintes: 
- Utilizadores fora do Concelho ……. 169,24€; 
- Utilizadores do Concelho ……………. 120,88€. 

Aprovado Unanimidade 

Lousada Séc. XXI - apreciação e aprovação 
dos instrumentos de prestação de contas da 
Lousada Séc.  XXI – Actividades Desportivas e 
Recreativas – Sociedade Unipessoal, Ldª. EM 
relativos ao exercício de 2013, bem como o 
relatório e parecer do fiscal único 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

  


