
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  119922//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  1100  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001144..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  2244,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2200  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Voto de Louvor ao jovem Rui Jorge Santos 
Nunes, recém formado do curso de Técnico 
de Programação de CN do CFPIMM, pela 
conquista da medalha de prata no 
Campeonato Europeu das Profissões, 
EUROSKILLS LILLE, na área Tecnologia 2ª. 
Transformação de Madeira 

Aprovado Unanimidade 

 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Contratação de auditor externo – parecer 
prévio vinculativo  

Emissão de parecer 
favorável 

Maioria, com 3 votos 
contra 

Abertura de procedimento por ajuste 
direto para contratação de auditor 
externo 

Aprovar a abertura de 
um ajuste direto, 
designando  para o 
efeito a Sociedade C&R 
Ribas Pacheco SROC, 
cujo preço contratual 
não deverá exceder o 
valor de 53.136,00€, para 
o período do mandato, 
bem como  propor ao 
Órgão Deliberativo a sua 
nomeação nos termos 
do nº. 1 do artº. 77º. Da 
Lei nº. 73/2013, de 3 de 
setembro 

Maioria, com 3 votos 
contra 

Regulamento de Projetos de Interesse 
Municipal – PIM 

Aprovação e submissão 
a inquérito público Unanimidade 

Casa de Vilar – Reconhecimento de 
interesse público municipal 

Aprovação e submissão 
ao Órgão Deliberativo Unanimidade 

Aquisição de gasóleo rodoviário a granel – 
através de contrato ao abrigo do acordo 
quadro da agência nacional de compras 

Aprovar a adjudicação 
do presente concurso, 
pelo valor máximo 
contratual de 
445.000,00€, à firma 
“Petróleos de Portugal, 
Petrogal, S.A.”, 
mantendo o 
adjudicatário um 
desconto fixo de 0,1125 € 
por litro, durante a 
vigência do contrato 

Unanimidade 

Norma de controlo interno do Município 
de Lousada Aprovação  Unanimidade 

 
 
 
 
 



 

2. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria do Céu Cunha, 
consumidora nº. 24242 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Manuel Moreira Nogueira, 
consumidor nº. 5415, 

Aprovado  Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica, em nome de 
António Nunes de Sousa, consumidor nº. 
10014 

Aprovado  Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica, em nome de 
Manuel Moreira Nogueira, consumidor nº. 
5415 

Aprovado  Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Proposta do sr. vereador do pelouro da 
educação, dr. António Augusto dos Reis 
Silva, para que, em conformidade com as 
informações da Divisão da Ação Social se 
isente para efeitos de refeição escolar  as 
alunas Maria Francisca Adriano Mendes, 
da EB 1 de Lodares e Diana Sofia Neto 
Gomes, da EB1 de Subribas,   para o ano 
letivo 2014/2015 

Aprovado  Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do pelouro da 
educação, dr. António Augusto dos Reis 
Silva, para que, em conformidade com as 
informações da Divisão da Ação Social se 
isente para efeitos de transporte escolar  as 
alunos Tatiana Cristina Ventura Troca da 
Escola Secundária de Lousada e Ricardo 
José Ventura Troca da EB 2,3 de Cristelos, 
para o ano letivo 2014/2015 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do Pelouro da 
Educação para a transferência das verbas 
abaixo indicadas para os agrupamentos 
de Escolas de Lousada, destinadas à 
aquisição de material para os 
prolongamento de horário nos jardins de 
infância, assim: 
- Agrupamento de Escolas de Lousada – 
1.680,00€;  
- Agrupamento de Escolas Lousada Norte- 
2.480,00 
- Agrupamento de Escolas Lousada Este – 

Aprovado Unanimidade 



 

600,00€;  
- Agrupamento de escolas Lousada Oeste 
– 2.240,00€ 
Atribuição de subsídios às associações do 
concelho a seguir identificadas, destinados 
a apoiar as necessidades decorrentes da 
execução do plano de atividades, assim:  
– Associação Desportiva Recreativa 
Cultural Valmesio-300,00€; 
- Associação Desportiva e Cultural de 
Lodares-1 000,00€; 
- Esperanças do Cabo Futebol Clube -.   
300,00€; 
- Coletividade Recreativa de Ação Cultural 
de Sousela – CRACS - 300,00€; 
- Sociedade Columbófila de Lousada -  
500,00€; 
- Associação Cultural Desportiva “Aqui Del 
Rei” - 750,00€; e 
- Associação Desportiva e Cultural de 
Figueiras -   300,00€ 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do pelouro do 
desporto, dr. António Augusto dos Reis Silva 
para a atribuição de um subsídio no valor 
de 1.000,00€, ao LAC – Basquetebol, a fim 
de  comparticipar nas despesas com a 
deslocação da Equipa aos Açores e 
Madeira, no âmbito da sua participação 
no Campeonato Nacional da Liga 
Feminina de Basquetebol, nos dias 
29/11/2014 e 15/02/2015 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do desporto, para 
a revogação da deliberação tomada na 
reunião de 07 de julho do ano em curso, no 
que se refere à aprovação do protocolo 
estabelecido com o Futebol Clube de 
Nespereira, bem como a aprovação das 
minutas do protocolos com a ADLustosa e 
GRDC de Stº. Estevão 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador da cultura, dr. 
Manuel António Mota Nunes para a 
atribuição de um subsídio no valor de 
1.250,00€ à Associação Cultural – Albano 
Moreira da Costa, destinado à execução 
do seu plano de atividades 

Aprovado Unanimidade 

 


