
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  3344//DDAAFF//22001155  

  
 
 

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  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001155..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  3311,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2255  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001155..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de voto de louvor a Ana 
Cristina Freitas, residente em Lustosa,  
3ª classificada nos 3000 m no 
Campeonato Nacional de Juniores 
em Pista Coberta (Atletismo), 
realizado no dia 8 de fevereiro de 
2015 em Braga 
 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de voto de louvor à 
Equipa sub 13 da Associação de 
Hóquei de Lousada 1ª classificada no 
campeonato nacional de hóquei 
indoor 2014/2015 cuja fase final 
realizou-se no dia 8 de fevereiro de 
2015 em Lousada 
 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de voto de louvor ao 
jogador da equipa sub 13 da equipa 
da Associação de Hóquei de 
Lousada Pedro Valinhas por ter sido 
eleito para o “Dream Team” do 
campeonato nacional de hóquei 
indoor 2014/2015 cuja fase final foi 
realizada no dia 8 de fevereiro de 
2015 em Lousada 
 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de voto de louvor ao 
jogador da equipa sub 13 da equipa 
da Associação de Hóquei de 
Lousada José Barros  por ter sido 
eleito para o “Dream Team” do 
campeonato nacional de hóquei 
indoor 2014/2015 cuja fase final foi 
realizada no dia 8 de fevereiro de 
2015 em Lousada 
 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de voto de louvor à 
Equipa sub 18 do Juventude Hóquei 
Clube pelo 1º lugar no campeonato 
nacional de hóquei indoor 2014/2015 
cuja fase final foi realizada no dia 8 
de fevereiro de 2015 em Lousada 
 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de voto de louvor ao 
jogador Vasco Ribeiro do Juventude 
de Hóquei Clube por se ter sido o 
vencedor do prémio de melhor 
jogador e ter vencido também o 
prémio de melhor marcador da 
competição, com 33 pontos  no 
campeonato nacional de hóquei 
indoor 2014/2015 cuja  fase final foi 
realizada no dia 8 de fevereiro de 
2015 em Lousada 
 

Aprovado Unanimidade 



 

Atribuição de um voto de louvor à 
Associação de Artes Marciais e 
Desportos do Vale do Sousa pelos 
títulos conquistados no Regional 
Norte 2015 que decorreu no Pavilhão 
Municipal de Murça no dia 31 de 
janeiro 2015 (45 medalhas de ouro, 30 
medalhas de prata e 11 medalhas de 
bronze) 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de Voto de Louvor ao 
jogador Rafael Oliveira da 
Associação de Hóquei de Lousada 
por se ter sagrado o melhor guarda-
redes da competição no 
campeonato nacional de hóquei 
indoor 2014/2015 cuja fase final foi 
realizada no dia 8 de fevereiro de 
2015 em Lousada 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de voto de louvor a 
Romeu Leite, da freguesia do Torno, 
pela conquista do título de Vice-
campeão nacional de motociclismo 
em Superstock 600 de 2014 

Aprovado Unanimidade 

 

 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Concessão de exploração de um 
estabelecimento de bebidas, com 
área de esplanada, no Parque 
Urbano de Lousada (lote 1), pelo 
período de 10 anos, prorrogáveis por 
períodos de 2 anos, até ao limite de 
16 anos 

Aprovado Unanimidade 

 
1ª. revisão ao orçamento da despesa 
 

Aprovado Unanimidade 

. Associação de Municípios do Vale 
do Sousa – Fixação da quota mensal 
para 2015, assim dividido:    
- AMVS – 3.500,00€;  
- Rota do Românico – 1.500,00€; e  
- Vale do Sousa Digital – 2.900,00€.  
 

Aprovado Unanimidade 

Associação Nacional de Municípios 
Portugueses – Fixação da quota 
anual para 2015, no valor de 4 
756,00€. 

Aprovado Unanimidade 

Abertura de procedimento concursal 
para recrutamento de um Dirigente 
Intermédio de 1.º grau para o 
Departamento de Administração e 
Finanças, bem como  a designação 
do respetivo júri 

Aprovado Unanimidade 

  



 

 
 

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Construção do Pavilhão Desportivo 
Polivalente, adjudicada à firma 
Famaconcret, Ldª. – Cessão da posição 
contratual e substituição da caução 
prestada pelo adjudicatário, por outra de 
igual montante, pela firma Costa e 
Carreira, Ldª., bem como a aprovação de 
10 dias para a sua apresentação - 
Informação nº. 318/DOMA/2014 

Aprovado  Unanimidade 

Instalação de infraestruturas para 
drenagem de águas residuais e pluviais em 
Boim – aprovar as minutas da autorização 
de constituição administrativa de servidão 
de aqueduto e respetivas contrapartidas a 
celebrar entre esta Câmara Municipal e: 
- Herdeiros de Manuel Teixeira Pacheco, 
António de Sousa Ribeiro Pacheco, Maria 
Madalena Ferreira de Sousa Ribeiro e Maria 
Margarida de Sousa Ribeiro Pacheco e o 
Município de Lousada; e 
- Fernando Nogueira de Magalhães e 
esposa - Informação nº. 292/DOMA/2015 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de  Maria do Carmo Dias Santos 
Morais – Sousela,  utente  nº. 17948 

Deferir Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Lúcia Daniela Ferreira – 
Cernadelo,  consumidor  nº. 16224 

Deferir Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Arminda Ferreira – 
Cernadelo,  consumidor  nº. 10290 

Indeferir Unanimidade 

Redução total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica, em nome de 
Maria Arminda Ferreira  – Cernadelo, 
consumidor  nº. 10290 

Deferir Unanimidade 

Redução total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica, em nome de 
Lúcia Daniela Ferreira – Cernadelo, 
consumidor  nº. 16224 

Deferir Unanimidade 

 
 
 
 



 

3. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ACTIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Atualização do valor da renda apoiada 
dos arrendatários do empreendimento de 
habitação social de Cernadelo, a seguir 
identificados, a partir de 01 de abril do ano 
em curso: 
- Maria Augusta Nunes Ribeiro, de 157,26€ 
para 157,31€ 
- Ana Maria Costa Miranda de 52,62€ para 
22,63€; 
- Paula Cristina Costa Fernandes de 40,69€ 
para 5,05€; 
- Cristiana Marisa Ribeiro Bessa de 4,85€ 
para 5,05€; e 
- Ilidia da Conceição Ferreira Martins de 
7,38€ para 5,05€. 
 

Aprovado  Unanimidade 

Atualização do valor da renda apoiada 
dos arrendatários do empreendimento de 
habitação social de Cernadelo e Lustosa, a 
seguir identificados, a partir de 01 de abril  
do ano em curso: 
Empreendimento de Cernadelo - Edifício 
Ramada: 
- Sandra Maria Oliveira Silva, de 4,85€ para 
5,05€; 
Empreendimento de Lustosa -  Edifício 
Penas: 
- Maria Glória Barbosa Magalhães de 
28,86€ para 27,61€; 
- Carlos Augusto Marques Nogueira Pires de 
4,85€ para 5,05€; e 
- Maria Emilia Gomes Sousa de 4,85€ para 
5,05€ 
 

Aprovado  Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à UNICEF, no 
valor de 500,00€, por forma a colaborar 
com a campanha de angariação de 
fundos para o combate ao surto do ébola 
na África Ocidental 
 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação do pagamento das quotas às 
entidades das quais o Município é 
associado, designadamente: 
- Entidade Turismo Porto e Norte - 1.500,00€; 
- Ader-Sousa - 77.430,00€ e 
- Liga Portuguesa contra a SIDA - 300,00€ 
 

  

 
 
 
 
 
 



 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Ação Social Escolar 2014/2015 – Anulação 
de faturas na componente refeição 
escolar, referentes aos meses de setembro 
a outubro do ano letivo 2014/2015, dos 
alunos Márcia Filipa Barbosa Barbosa Silva 
e Leandro Filipe Barbosa da Silva da EB1 de 
Sub Ribas 

Aprovado  Unanimidade 

Atribuição dos subsídios abaixo indicados 
às associações discriminadas destinados a 
apoiar as necessidades decorrentes da 
execução dos seus planos de atividades. 
- Aparecida Futebol Clube -1.500,00€;- 
- LAC – Lousada Académico Clube 
(Basquetebol) -  5.000,00€;- 
- Futebol Clube de Romariz - 1.500,00€;- 
- CCD da Ordem - 2.000,00€;- 
- Associação Recreativa e Desportiva de 
Macieira- 1.500,00€ e 
- Ad Lousada (Associação Desportiva de 
Lousada) - 3.000,00€- 
 

Aprovado  Unanimidade 

Lousada Século XXI – Actividades 
Desportivas e recreativas, EM – Sociedade 
Unipessoal, Ldª. - aprovação da minuta do 
contrato-programa para o ano 2015 a 
celebrar entre este Município e a “Lousada 
Século XXI – Actividades Desportivas e 
Recreativas EM – Sociedade Unipessoal, 
Lda” 

Aprovado Unanimidade 

 


