
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  220088//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  0011  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001144..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  2266,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo1122  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Voto de louvor a duas jovens Lousadenses, 
Sara Catarina Ribeiro e Ana Cristina Freitas, 
em virtude de terem sido selecionadas 
para integrarem a seleção Nacional, que 
vai participar no Campeonato da Europa 
de Corta-mato em Samokov, Bulgária  

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Aquisição de gasóleo rodoviário a granel – 
através de contrato ao abrigo do acordo 
quadro da agência nacional de compras, 
adjudicada à firma Petróleos de Portugal – 
Petrogal, SA - Aprovação da minuta  

Aprovado Unanimidade 

Regulamento do Conselho Municipal de 
Juventude de Lousada Aprovado Unanimidade 

 
 
 

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Construção da Variante da Vila de 
Aparecida – 2ª Fase – Concurso Público  - 
informação nº. 2494/DMOA/2014 

Ratificação do despacho do 
sr. Presidente que aprovou o 
plano de segurança e saúde, 
bem como a nomeação dos 
intervenientes em obra 

Unanimidade 

Construção da pista de pesca desportiva -  
Aprovação da minuta do contrato de 
comodato a celebrar entre a Quinta dos 
Ingleses – Agro Indústria, SA e este 
Município, bem como a respetivas 
contrapartidas- Informação nº. 
2351/DMOA/2014 

Aprovado  Unanimidade 

Redução total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade dos utilizadores domésticos 
finais, por insuficiência económica, em 
nome de Fernanda Maria de Morais Ribeiro 
Costa Serafim, consumidora nº. 18271 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Fernanda Maria de Morais Ribeiro 
Costa Serafim, consumidora nº. 18271 

Aprovado  Unanimidade 

 
 
 
 



 

3. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Lousada – aprovação do 
protocolo de Cooperação entre esta 
Câmara Municipal e a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de 
Lousada, tendo em vista a cedência de 
instalações e meios materiais de apoio e os 
meios informáticos ao funcionamento e 
intervenção da segunda outorgante, bem 
como a cedência de uma viatura e 
assunção de segundo de responsabilidade 
civil 

Aprovado  Unanimidade 

Associação de Desenvolvimento a Apoio 
Social de Meinedo – atribuição de um 
subsidio no valor de 1 600,00€ à associação 
em destaque, a fim de colmatar as 
despesas decorrentes  da XX Mostra de 
trabalhos dos idosos do Vale do Sousa 

Aprovado Unanimidade 

XX Concurso de Montras de Natal de 2014 - 
-  aprovação do XX concurso de montras 
de natal de de 2014, bem como a 
atribuição de prémios 

Aprovado Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Ação Social Escolar 2014/2015 – Isenção do 
pagamento da   refeição e redução do 
valor  do prolongamento de horário à 
aluna Lara Catarina Pedrosa Teles, da JI de 
Bairral, bem como a redução do valor do 
prolongamento de horário a partir da 
faturação de outubro de 2014 

Aprovado  Unanimidade 

 


