
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  110055//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  1166  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001144..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1166,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2255  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Atribuição um voto de louvor à 
Associação de Hóquei de Lousada – Séniores 
Masculinos, pela conquista dos seguintes 
títulos: 

- Campeão Nacional de Hóquei em 
Campo, título conquistado no campeonato 
que decorreu em Lousada nos dias 30, 31 de 
maio de 01 de junho em curso; e 
- Campeão da Europa de Hóquei em Campo, 
título conquistado no campeonato 
Eurohockey Club Champions Chellenge III 
(MEN) – 2014 que decorreu entre os dias 05 e 
09 de junho em Bratislava – Eslóváquia 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Associação de Municípios do Vale do Sousa - 
Regime de crédito e de endividamento municipal, 
entidade relevante para efeitos de limites da 
divida total – Alteração do crédito de imputação, 
nos termos da al. b) do artº. 54º. Da Lei nº. 73/2013, 
de 3 de setembro 

Remeter ao 
Órgão 
Deliberativo 

Unanimidade 

Prestação de serviços, na modalidade de avença, 
para prestação de serviços - contratação de 
serviços externos de saúde no trabalho – Emissão 
de parecer prévio 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

Prestação de serviços, na modalidade de avença, 
para prestação de serviços - contratação de 
serviços externos de segurança e higiene no 
trabalho e alimentar e coordenação de 
segurança em obra - Emissão de parecer prévio 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

 
 

 
2. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Loteamento de um terreno, sito no lugar de 
Pereiras, freguesia de Caíde de Rei, em nome  de 
7 Cunhas – Imobiliária, Ldª. - Processo nº. 6/L/99  – 
Alvará de Loteamento nº. 2/2011 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 



 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Infraestruturas de abastecimento de água e 
drenagem de águas residuais na freguesia de 
Lustosa, adjudicada à firma Manuel da Costa 
Amaro & Cª., Ldª - Receção definitiva 

Aprovado Unanimidade 

Acordo de Licenciamento Microsoft Enterprise 
Agreement (EA) - assunção de compromissos 
plurianuais, nos termos da alínea c) do nº. 1 do 
artº. 6º. da Lei nº. 8/2012, de 21 de Fevereiro de 
2012 

Aprovado Unanimidade 

Contrato promessa de cedência gratuita a 
celebrar entre o Município de Lousada, e António 
Magalhães da Cunha e esposa, tendo em vista a 
construção do arruamento de acesso à via 
municipal no lugar dos Eidos novos, em Pias 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Emilia Laurinda Fernandes – 
Lustosa, utente nº. 12085 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Filipe Daniel Cardoso Gomes de 
Melo – Caíde de Rei, utente nº. 10129 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Emilia 
Laurinda Fernandes - Lustosa, utente nº. 12085 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Filipe Daniel 
Cardoso Gomes Melo – Caíde de Rei, utente nº. 
10129 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria 
Fernanda Vasconcelos Campos – Caíde de Rei, 
utente nº. 2156 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Ana Maria 
Couto Silva – Aveleda, utente nº. 543 

Aprovado Unanimidade 

Acordos de execução de obras e melhoramentos 
na rede viária e espaços públicos – delegação de 
competências nas Juntas de Freguesia - 
Aprovação da minuta dos acordos de execução 
para obras e melhoramentos na rede viária e 
espaços públicos, bem como as valores a transferir 
para as respetivas Juntas de Freguesia e 
aprovação da repartição de encargos financeiros 
para 2015, 2016 e 2017 

Aprovado e 
remetido ao 
Órgão 
Deliberativo 

Maioria, com 3 votos 
contra 

 
 
 
 
 



 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Atualização de rendas da habitação social - 
inalteração das rendas apoiadas dos 23 
arrendatários, dos empreendimentos de 
Meinedo, Cernadelo e Lustosa, cujos contratos 
foram assinados a 31/07/2007, 29/09/2011 e 
06/08/2009, porquanto o valor do salário 
mínimo não se alterou 

Aprovado Unanimidade 

 
 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de um subsídio ao Futebol Clube de 
Romariz no valor de 2.000,00€ destinado a 
fazer face a despesas de funcionamento 
inerentes às suas atividades 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio ao LAC – 
Basquetebol no valor de 7.500,00€ destinado a 
fazer face a despesas de funcionamento 
inerentes às suas atividades  

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio ao CCC da Ordem 
no valor de 2.000,00€ destinado a fazer face a 
despesas d funcionamento inerentes às sua 
atividades 

Aprovado Unanimidade 

Aquisição de serviços por ajuste direto para 
transporte de crianças/jovens com NEE – ano 
letivo de 2014/2015 - assunção de 
compromissos plurianuais, nos termos da 
alínea c) do nº. 1 do artº. 6º. da Lei nº. 8/2012, 
de 21 de Fevereiro de 2012 

Remeter ao Órgão 
Deliberativo Unanimidade 

 
 


