
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  221166//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  1155  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001144..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  2277,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1199  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Voto de Louvor a três jovens lousadenses, 
Joana Martins, Jorge Bessa, Paulo Barros 
que participaram no Campeonato do 
Mundo de Kyokushin Karaté Wibk, que se 
realizou em Genebra – Suiça 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Associação de Municípios do Vale do 
Sousa  
 
 Salvaguarda e valorização do território e 
do património vernacular e intangível – 2ª. 
Fase – Transferência do montante de 
615,00€, referente ao ano de 2014 e 
165,09€ ao ano de 2015.  
 
Acompanhamento, monotorização e 
gestão da parceria da EEC – Provere – 2ª. 
Fase  - Transferência do montante 
1.667,68€, referente ao ano de 2014 e 
1.020,38€ ao ano de 2015.  
 
Conservação e requalificação cultural e 
turística da RR – 2ª. Fase - Transferência do 
montante de 52.332,36€.  
 
Estudo de avaliação de reequilíbrio 
financeiro do contrato RSU’s - 
Transferência do montante 1.353,00€.
  

 
 
 
 
 
Aprovado 
 
 
 
 
Aprovado 
 
 
 
 
 
Aprovado 
 
 
 
Aprovado 

 
 
 
 
 
Unanimidade 
 
 
 
 
Unanimidade 
 
 
 
 
Unanimidade 
 
 
 
Unanimidade 

Tâmega e Sousa – Comunidade 
Intermunicipal - Transferência do montante 
de 8.071,04€, referente a assistência 
técnica.  

Aprovado Unanimidade 

Aprovação do plano anual das feiras para 
o ano 2015 Aprovado Unanimidade 

Abertura de procedimento concursal para 
1 posto de trabalho na categoria de 
técnico superior da carreira geral de 
técnico superior – Administração 
Autárquica , na modalidade de relação 
jurídica de emprego público, por tempo 
indeterminado 

Aprovado 
Maioria, com 3 votos 
contra da Coligação 
Lousada Viva 

Abertura de procedimento concursal para 
2 postos de trabalho na categoria de 
técnico superior da carreira geral de 
técnico superior – Sociologia, na 
modalidade de relação jurídica de 
emprego público, por tempo 
indeterminado 

Aprovado 
Maioria, com 3 votos 
contra da Coligação 
Lousada Viva 



 

  
  

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Certidão de compropriedade, em nome 
de Carla Queirós, Solicitadora – Procº. nº. 
137/RSP/14, sobre o prédio Rústico, sito no 
lugar de Loureiro, freguesia do Torno, 
inscrito na matriz sob o artº. 235 e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de 
Lousada sob o nº. 684 – Torno, propriedade 
de Carolina da Cunha Magalhães 

Deferir  Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito no lugar de 
Cavadinha, freguesia de Macieira, em 
nome de Joaquim Cândido Ribeiro ( e 
Outro) - Processo nº. 1/L/83 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno, em nome de 
SEV – soluções de Empreendimentos com 
Valor, SA (inicialmente em nome de 
Imolabor – Investimentos Imobiliários, SA), 
sito no lugar de Arcas, freguesia de Cristelos 
– Procº. 10/L/04 

Aprovar a receção 
definitiva da obra, 
podendo ser  libertada a 
restante caução retida 

Unanimidade 

Alteração aos lotes nº.s 10, 11,  12, 13, 14, 
15, 16, 17 e 22 do Alvará de Loteamento nº. 
2/01, em nome de 7 Cunhas – Imobiliária, 
Ldª., sito no Lugar de Pereiras, freguesia de 
Caíde de Rei, de que são proprietários dos 
referidos lotes José Maria Lemos Ribeiro (e 
Outros) 

Revogar a deliberação de 
14/08/2014, por 
inconveniência da mesma 
face à existência do 
protocolo de 
colaboração 

Unanimidade 

Alteração ao lote nº. 10, do Alvará de 
Loteamento nº. 4/95, em nome de Bessa 
Machado,  Ldª. (inicialmente em nome de 
Rui Alexandre Miranda da Costa Pereira)  
sito no Lugar de Igreja ou S. Gonçalo, 
freguesia de Macieira, de que é 
proprietário do referido lote Manuel 
Fernandes Leite – Procº. nº. 6/L/83 

Aprovado Unanimidade 

Alteração ao lote nº. 3 e 5, do Alvará de 
Loteamento nº. 12/98, em nome de António 
Carvalho, sito no Lugar de Igreja, freguesia 
de Lodares, de que é proprietário do 
referido lote Joaquim Salvador da Rocha 
Carvalho  – Procº. nº. 17/L/95 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Construção do Estádio Municipal – Pista de 
Atletismo,  adjudicada à firma Restradas – 
Revitalização de Estradas do Norte, Ldª.  - 
Informação n.º 2611/DMOA/14 

Aprovar o plano de 
segurança e saúde, bem 
como a nomeação dos 
intervenientes em obra 

Unanimidade 



 

Eficiência Energética – Iluminação Pública – 
Aquisição Luminárias Eficientes – Concurso 
Público Internacional - Informação n.º 
2564/DMOA/14 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente datado de dois de 
dezembro em curso que 
aprovou  
- o projeto;  
- a abertura do concurso 
público internacional, com o 
valor base de  345 415,00€ ( 
com exclusão do IVA); 
- o programa de concurso e  
caderno de encargos; 
- o júri do procedimento;  
- a submissão do projeto à 
candidatura ao eixo 
Prioritário II – Sistemas 
ambientais e de prevenção, 
gestão e monotorização de 
riscos 
 

Unanimidade 

Redução total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade dos utilizadores domésticos 
finais, por insuficiência económica, em 
nome de Maria Albertina Cunha Ferreira  – 
Boim, consumidor  nº. 17899 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria de Lurdes Teixeira da Silva - 
Nogueira, consumidor  nº. 17787 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de António Joaquim da Rocha 
Nunes – Caíde de Rei, utente nº. 1661 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Olga de Fátima Teixeira Ferreira – 
Caíde de Rei, utente nº. 1833 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Gracinda Ferreira de Sousa – 
Aveleda, utente nº. 311 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Fernando de Sousa Moreira – 
Nevogilde, utente nº. 10525 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Luís Fernando Ferreira Costa – 
Boim, consumidor nº. 9910 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Augusta Machado 
Pacheco – Caíde de Rei, consumidor nº. 
14435 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Albertina Cunha Ferreira – 
Boim, consumidor nº. 17899 
 

Aprovado  Unanimidade 



 

Proposta para atualização das tarifas de 
resíduos sólidos urbanos para o ano de 2015 Aprovado 

Maioria, com 3 votos 
contra da 
Coligação Lousada 
Viva 

Proposta para atualização das tarifas de 
abastecimento de água e águas residuais 
para o ano 2015 

Aprovado 

Maioria, com 3 votos 
contra da 
Coligação Lousada 
Viva 

Fábrica da Igreja Paroquial de Santa 
Marinha de Lodares – Informação nº. 
2621/DOMA/2014 -  
 atribuição de um subsídio no valor de 
2.800,00€, destinado à construção de um 
muro de suporte em pedra 

Aprovado  Unanimidade 

Paróquia de Nevogilde – Informação nº. 
2622/DOMA/2014.  
Analisada a informação em destaque 
deliberou o Órgão Executivo, por 
unanimidade aprovar a atribuição de um 
subsídio no valor de 10.000,00€, destinado à 
construção de Salão Paroquial 

Aprovado  Unanimidade 

 
Instalação de infraestruturas para 
drenagem de águas residuais em Aveleda 
– Informação nº. 2617/DOMA/2014 - 
minutas de autorização de constituição de 
servidão de aqueduto a celebrar entre este 
Município e José Augusto Soares da Silva e 
esposa Maria Odete Cardoso Gomes dos 
Reis e Silva, António de Oliveira Couto e 
esposa Maria Carolina do Couto Cardoso e 
Joaquim Ferreira do Couto e esposa Maria 
Alice Pereira Aires, bem como as respetivas 
contrapartidas 
 

Aprovado  Unanimidade 

Criação do sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento 
do Norte de Portugal – Informação nº. 
367/NR/DAJRH/2014. 

 
Ratificar o despacho do sr. 
Presidente datado de 
10/12/2012 que aprovou o 
parecer a enviar às 
entidades competentes 

Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Instituições de cariz social do Concelho –
atribuição às instituições abaixo indicadas 
dos subsídios que se lhes vê defronte: 
- ALDAF – Associação Lousadense  
Deficientes Amigos e Família - 500,00€; 
- Lousavidas - 500,00€; 
- Juventude Mariana Vicentina - Lousada   
500,00€; 
- Centro Social e Paroquial de Caíde de Rei   
500,00€, 

Aprovado  Unanimidade 



 

- Centro Social e Paroquial de Macieira-
1.000,00€, 
- Centro Social e Paroquial de Sousela- 
1.000,00€; 
- Associação Coração Solidário de  S. 
Miguel de Silvares -.1.000,00€; 
- Centro Social e Paroquial de Lustosa -
1.500,00€; 
- Associação de Solidariedade Social de 
Nespereira -1.500,00€; 
- Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social 
(ACIP) -1.500,00€; 
- Associação SRC “Ao Encontro das Raízes-
1.500,00€; 
- Associação de Desenvolvimento e Apoio 
Social de Meinedo  .1.500,00€. 
Movimentos Séniores do Concelho –
atribuição de um subsidio aos Movimentos 
Séniores do Concelho no valor global de 
10.488,00€,  

Aprovado Unanimidade 

Presépio ao Vivo em Lousada – Aprovação 
das normas de participação Aprovado Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Ação Social Escolar 2014/2015 – Isenção de 
refeição escolar e redução no pagamento 
do prolongamento de horário a alunos de 
EB ‘s e JI’s do concelho, Mafalda Beatriz 
Monteiro Gonçalves, Diana Filipa Rodrigues 
Gomes, Dinos Mota Pinto e Marcelo Jesus 
Moreira Sequeira em conformidade com 
informações sociais da Divisão da Ação 
Social nºs. 496, 497, 507 e 498 

Aprovado  Unanimidade 

Bolsa de Estudo 13/14 - Atribuição de mais 
duas de bolsas de estudo referentes ao ano 
letivo 13/14,  
no valor de 200,00 (RCP entre os 125,01€ e 
os 200,00€ 

Aprovado  Unanimidade 

Agrupamento de Escolas de Lousada – 
Verba para Lenha -no valor de 360€ 
destinado à aquisição de lenha para o JI 
de Pias 
 

Aprovado  Unanimidade 

Criação de uma Secção Autónoma  no 
âmbito do Conselho Coordenador da 
Avaliação, respeitante ao pessoal não 
docente vinculado a esta Autarquia 
constituída pelo Sr. Presidente da Câmara, 
com possibilidade de delegação num 
Vereador e pelos Diretores dos quatro 
Agrupamentos de Escolas do Concelho ou 
seus representantes 
 

Aprovado  Unanimidade 



 

Associação de  Hóquei de Lousada – 
Atribuição de um subsídio no valor de 
6.000€, destinado ao desenvolvimento das 
suas atividades, nomeadamente, 
organização e participação em provas 
desportivas 

Aprovado  Unanimidade 

Associação Recreativa e Desportiva de 
Macieira – Atribuição de um subsídio no 
valor de 3.000€, destinado a obras de 
conservação das instalações desportivas 

Aprovado  Unanimidade 

Instituto Politécnico do Porto - Protocolos de 
colaboração-, ratificar o despacho do sr. 
Presidente da Câmara proferido a 01 de 
dezembro 2014 que aprovou os protocolos 
no âmbito da ESTGF/IPP, para a criação do 
curso Técnico Superior Profissional em 
Redes e Sistemas Informáticos, e Curso 
Técnico Superior Profissional em 
Desenvolvimento para a web dispositivos 
móveis, a celebrar entre esta Câmara 
Municipal e o Instituto em destaque 

Aprovado  Unanimidade 

Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade do Porto- 
minuta do protocolo de colaboração a  
celebrar entre esta Câmara Municipal e a 
Faculdade em destaque, tendo em vista a 
promoção do reforço da cooperação 
técnico - científica entre ambas 

Aprovado  Unanimidade 

 


