
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  118822//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  0066  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001144..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  2222,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1144  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Atribuição de um voto de louvor ao atleta 
António Mesquita, pela conquista do titulo de 
primeiro campeão Nacional de Dualto Cross  

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Concurso público para o fornecimento 
contínuo de bens alimentares de carnes e 
derivados para os estabelecimentos de 
educação e ensino do concelho de 
Lousada – Ano de 2015 - Aprovação da 
abertura do concurso público em 
destaque, com divisão por lotes, tendo 
como valor máximo contratual 
172.460,00€, acrescidos do IVA, bem como 
o caderno de encargos e programa de 
concurso 

Aprovação  Unanimidade 

Aquisição de gasóleo rodoviário aditivado 
a granel – Ano de 2015 - Celebração de 
contrato ao abrigo do acordo quadro da 
Agência Nacional de Compras Públicas - 
Aprovação da aquisição em destaque, 
através da celebração de um contrato ao 
abrigo do acordo quadro da Agência 
Nacional de Compras Públicas, nos termos 
do nº. 1 do artº. 259º. do Código dos 
Contratos Públicos,  cujo valor máximo 
contratual é de 445.000,00€,  acrescidos 
do IVA, bem como aprovar o caderno de 
encargos e programa de concurso 

Aprovação  Unanimidade 

Autorização de transferência da sede do 
Clube de Cicloturismo de Lousada BTT, 
para a loja nº.  21 do Mercado Municipal 
uma vez que a loja nº. 27 está bastante 
degradada devido a infiltrações 

Aprovação  Unanimidade 

Reapreciação da decisão de caducidade 
do lugar da feira nº. 186, em nome de A 
Tendeira – Cortinados, Unipessoal, Ldª 

Revogação da decisão 
de caducidade do 
alvará de licença do 
lugar em apreço 
proferida na reunião de 
14/08/2014, porquanto  o 
requerente procedeu ao 
pagamento voluntário 
do montante em divida  

Unanimidade 

 
 
 
 



 

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Certidão de compropriedade de um 
prédio sito no lugar de Monte de Sines, 
União das freguesias de Figueiras e Covas, 
requerida em nome de Carla Queirós, 
Solicitadora – Procº. 115/RSP/14 - sobre o 
prédio rústico, sito no lugar de Monte se 
Sines, União das Freguesias de Figueiras e 
Covas, inscritos na respetiva matriz sob os 
artigos números 96, 257 e 259, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de 
Lousada sob o nº. 36-Covas, propriedade 
de Manuel Cândida Vilas Boas de Campos 
e Castro Barros. 

Deferido Unanimidade 

Certidão de compropriedade de um 
prédio sito no lugar de Figueiredo, 
denominado “Quintal de Baixo”, freguesia 
do Torno, requerida em nome de Arnaldo 
Ribeiro Teixeira – Procº. 113/RSP/14, sobre o 
Prédio Rústico, denominado “Quintal de 
Baixo”, composto por terreno com videira e 
ramada, situado no lugar de Figueiredo, de 
freguesia do Torno deste Concelho, com a 
área de 600m2, descrito na conservatória 
do registo Predial de Lousada sob o nº. 
1057/Torno, inscrito na respetiva matriz 
rústica sob o artigo 437 

Deferido Unanimidade 

  
 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Valorização do Centro Urbano de Lousada 
– 2ª. Fase, adjudicada  
à firma Pavimentação António Rodrigues & 
Filhos, Ldª - Aprovação da realização da 
vistoria para libertação parcial da caução, 
bem como  a  respetiva comissão 

Aprovado  Unanimidade 

Construção do Pavilhão Desportivo de 
apoio ao centro escolar de Barrosas (Stº. 
Estevão), adjudicada à firma Ferreira dos 
Santos & Filhos, Ldª - Aprovação da 
realização da vistoria para libertação 
parcial da caução, bem como  a  
respetiva comissão 

Aprovado  Unanimidade 

Construção do Pavilhão Desportivo 
Polivalente – Complexo Desportivo de 
Lousada, adjudicada à firma Famaconcret, 
Ldª. - Ratificação do despacho do sr. 
Presidente que aprovou  o plano de 
segurança e saúde, os intervenientes em 
obra, bem como a minuta do contrato e a 
sua celebração 
 

Aprovado  Unanimidade 



 

Construção das redes de AA e AR na bacia 
S19 em Caíde de Rei - Aprovação da 
realização dos trabalhos por administração 
direta, o plano de segurança e os 
intervenientes em obra 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Delfina Jesus Ferreira Pinto, 
consumidora nº. 11951 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Madalena Mendes Sousa, 
consumidora nº. 11950 

Indeferir Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Sebastião da Cunha Ferraz, 
consumidor nº. 11952 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Celeste Moreira de 
Magalhães, consumidora nº. 9434 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Guilhermina da Silva 
Ferreira, utente nº. 8017 

Aprovado  Unanimidade 

Trilhos do Sousa – Ligação ao Parque 
Urbano do Rio Sousa - Aprovação da 
minuta do contrato promessa de cedência 
gratuita a celebrar entre esta Câmara 
Municipal e Luís Miguel Gomes Guimarães, 
tendo em vista a cedência gratuita do 
prédio abaixo indicado, bem como as 
respetivas contrapartidas: 
- Prédio Rústico, denominado Quinta do 
Cabo, localizado no lugar do Cabo, União 
das Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e 
Alvarenga, com a área de 2,230ha, a 
confrontar a norte com limite da freguesia 
e caminho, nascente com caminho, sul 
com caminho e regato, poente com limite 
da freguesia, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 486R 

Aprovado  Unanimidade 

Constituição de servidão de aqueduto - 
Aprovação da minuta de constituição de 
servidão de aqueduto a celebrar entre 
esta Câmara Municipal e a Contraven – 
Sociedade de Transformação, Fabrico e 
Comercialização de Materiais de 
Construção Civil, SA, a título gratuito e com 
caracter permanente, uma servidão 
administrativa de aqueduto público, que se 
destina à instalação de um coletor de 
águas residuais e respetivas caixas de visita 
e implica a ocupação permanente do 
subsolo na zona da instalação das 
condutas enterradas 

Aprovado  Unanimidade 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

Concessão de utilização privativa de bens 
do domínio público – Exploração de health 
club do Complexo Desportivo de Lousada, 
em nome de Mário César Moreira 
Gonçalves 
- a comparticipação mensal nos custos de 
exploração de 259,43€, acrescidos do valor  
IVA; 
-  o plano de pagamentos; 
- a autorização da cedência da posição 
contratual para a empresa Lousacorpu’s – 
Centro de manutenção  e recuperação 
física, Unipessoal, ldª.; e 
- a atualização da tarifa trimestral da RSU 
que o concessionário se encontra a pagar, 
com base no tarifário em vigor. 

 
 
 
 
 
Aprovado  

 
 
 
 
 
Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Aditamento à deliberação de 02/06/2014 
se aprove o aumento do número de bolsas 
de estudo a atribuir aos estudantes 
lousadenses que frequentaram o ensino 
superior no ano letivo 13/14, que se traduz 
no seguinte: 
- 2 Bolsas de estudo no valor de 500,00€ 
(RCP entre os 100,01€ e 125,00€). 
- 3 Bolsas de Estudo no valor 200,00€ (RCP 
entre os 125,01€ s os 200,00€). 

Aprovado  Unanimidade 

Manutenção do valor máximo a pagar 
pelos encarregados de educação no que 
concerne à componente de apoio à 
família, prolongamento de horário, dos seus 
educando durante o ano letivo de 
2014/2015, que se traduz em 31,00€ 

Aprovado Unanimidade 

Isenção para efeitos de refeição escolar e 
se atribua escalão A para o subsídio de 
livros e material escolar (1.º ciclo) aos 
alunos Cláudia Isabel Gonçalves Mendes, 
Maria Beatriz Magalhães Bessa, Jéssica 
Filipa Martins de Bessa, Ricardo André 
Ferreira Cunha e Leonor Ferreira Cunha, 
para o ano letivo 2014/2015 

Aprovado Unanimidade 

Transferência para a Junta de Freguesia de 
Caíde de Rei de uma verba, como forma 
de compensação por transportes 
efetuados, tendo como referência a 
distância percorrida (270 km por semana) e 
o valor so km pago às Juntas de Freguesia 
para o transporte de alunos (0,40€), 
durante o primeiro período do ano letivo 
2014/2014 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição dos subsídios abaixo indicados,  
destinado ao apoio à família no âmbito 
escolar durante o 1.º período do ano letivo 

Aprovado Unanimidade 



 

2014/2015, assim: 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas 
Lousada Este – 1 170,00€. 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação Escola E.B.2,3 de Lustosa – 
585,00€ 
Isenção, para efeitos pagamento de 
transporte escolar, os seguintes alunos: Elias 
Filipe Freitas; Renata Sofia Moreira Ferreira; 
Marta Inês Moreira Ferreira; Cristiano Rafael 
Meneses; e Cátia Sofia Pinto Leal.--- 

Aprovado Unanimidade 

Revogação da deliberação tomada na 
reunião de 07 de julho do ano em curso, no 
que se refere à aprovação dos protocolos 
estabelecidos com as 
coletividades/associações abaixo 
indicadas uma vez que não cumpriram 
com a inscrição do atleta e da Associação 
junto da Associação de Futebol Amador 
de Lousada: 
- Associação desportiva recreativa Cultural 
Valmesio; Associação Recreativa Cultural 
de Pias; Centro Cultural Recreativa de 
Covas; Coletividade recreativa Ação 
Social Sousela – CRACS; Esperanças Cabo 
Futebol Clube; e  Futebol Clube de 
Nespereira. 
- Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração, a estabelecer entre esta 
Câmara Municipal  e a Associação 
Recreativa “Os Amigos de S. Miguel; 
- Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração a estabelecer entre esta 
Câmara Municipal e a ADL – Associação 
Desportiva de Lustosa. 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à ADL – 
Associação Desportiva de Lustosa, no valor 
de 750,00€, destinado ao desenvolvimento 
do seu plano de atividades 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
1000,00€, ao Moto Clube de Lousada, 
destinado ao normal desenvolvimento do 
seu plano de atividades 

Aprovado Unanimidade 

Relatório semestral relativo ao 1.º semestre 
de 2014, apresentado pelo fiscal único da 
“Lousada Séc. XXI”, acompanhado pelos 
documentos referentes ao 1.º semestre de 
2014 elaborados pela “Lousada Séc. XXI” 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de São João 
Evangelista de Nespereira, no valor de 
1.000,00€, destinado a custear parte da 
publicação de uma monografia que 
aborde a história das vivências religiosas da 
comunidade de Nespereira ao longo dos 
tempos 

Aprovado Unanimidade 

 


