
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  5588//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  0077  ddee  aabbrriill  ddee  22001155..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  3344,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1155  ddee  aabbrriill  ddee  22001155..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de um voto de louvor  aos 
atletas do Lousada Sec. XXI, António 
Pinto campeão nacional dos 400m 
estilos do escalão de juvenis A e vice-
campeão nacional dos 200m bruços, 
e José Ricardo Sousa vice-campeão 
nacional dos 400m estilos do escalão 
júnior 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um voto de louvor  à 
equipa sénior do Centro Cultural e 
Desportivo da Ordem por se ter 
sagrado vencedor da série B da II 
Divisão Nacional na modalidade de 
futsal 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
 
Abertura de procedimento concursal 
para recrutamento de um dirigente 
intermédio de 2.º grau para o cargo 
de dirigente da Divisão de 
Mobilidade e Equipamentos, bem 
como a designação do respetivo júri 
 

Aprovar a abertura do 
procedimento concursal referido 
em destaque e propor à 
Assembleia Municipal a 
designação do júri do 
procedimento concursal  

Unanimidade 

Atribuição de despesas de 
representação aos dirigentes 
intermédios de 1º. e  2º. Grau para o 
mandato 2013/2017 – Informação nº. 
99/FR/DAJRH/2015 

Retificação da proposta do sr. 
Presidente  datada de 24 de 
outubro de 2013, no sentido das 
despesas de representação dos 
dirigentes intermédios de 1º. e 2º. 
Grau serem reportadas ao 
mandato e que a retificação 
produza efeitos à data da 
proposta inicial. Mais foi 
deliberado sujeitar o assunto à 
Assembleia Municipal para 
aprovação nos mesmos termos 

Unanimidade 

 
 
 
 
 



 

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Certidão de compropriedade de um 
prédio sito no lugar de Fundões, 
União das freguesias de Cristelos, 
Boim e Ordem, requerida em nome 
de Carla Queirós, Solicitadora – Procº. 
33/RSP/15 - sobre o seguinte prédio:  
- Prédio Rústico, sito no lugar de 
Fundões, União das Freguesias de 
Cristelos, Boim e Ordem, inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo número 
1273, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Lousada sob o nº. 
1290-Boim, propriedade de Alfredo 
Jorge Dias da Silva Teixeira 

Deferir Unanimidade 

 
Alteração ao lote nº. 19, do Alvará de 
Loteamento nº. 1/92, em nome de 
Agostinho Neto de Sousa, sito no 
lugar de Igreja, da  União das 
freguesias de Silvares, Pias, Nogueira 
e Alvarenga, de que é proprietário do 
referido lote João Rodrigo Ribeiro de 
Faria e Maria Arminda da Silva Borges 
Faria – Procº. nº. 7/L/89 
 

Aprovado Unanimidade 

 
Alteração ao lote nº. 16 do Alvará de 
Loteamento nº. 20/00 em nome de 
S.L.D. – Empreendimentos Imobiliários, 
Ldª., sito em Jogo, da União das 
freguesia de Silvares, Pias, Nogueira e 
Alvarenga, de que é proprietário do 
referidos lote Telmo Miguel Leite 
Magalhães e Sandra Isabel da Silva 
Claro  – Procº. nº. 9/L/99 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Construção do parque urbano de 
Lousada, adjudicada à firma Costa & 
Carreira, Ldª. – Informação nº. 
580/DOMA/2015 

Aprovação da realização da 
vistoria para a libertação parcial 
da caução bem como a 
nomeação da comissão de vistoria 
constituída 

Unanimidade 

Construção do estádio municipal, 
adjudicada à firma Bessa Coelho, 
Sociedade de Construções, SA.  – 
Informação nº. 599/DOMA/2015 
 

Aprovação da realização da 
vistoria para a libertação parcial 
da caução bem como a 
nomeação da comissão de vistoria  

Unanimidade 



 

Aquisição da parcela de terreno para 
o centro escolar de Caíde de Rei – 
Informação nº. 660/DOMA/2015 

Aprovar o contrato-promessa de 
compra e venda a celebrar entre 
este Município e o sr. António João 
Carvalho Peixoto Babo e esposa 

Unanimidade 

Aquisição da parcela de terreno para 
o centro escolar de Caíde de Rei – 
Informação nº. 667/DOMA/2015 

Aprovar o contrato-promessa de 
compra e venda a celebrar entre 
este Município e o sr. Francisco 
Paulo Adriano Ferreira e esposa 

Unanimidade 

Remodelação da residência 
paroquial de Silvares – Informação nº. 
661/DOMA/2015 

Aprovação da atribuição de um 
subsídio no valor de 5.000,00€, 
acrescidos de 2.997,81€ em 
material, à comissão fabriqueira de 
Silvares, para remodelação da 
residência Paroquial de Silvares 

Unanimidade 

José Moreira da Cunha  – Lodares, 
consumidor  nº. 7844, solicita a 
isenção total do pagamento da tarifa 
de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

Virgílio Alves de Sousa – Macieira, 
consumidor  nº. 10837, solicita a 
isenção total do pagamento da tarifa 
de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

Abílio Soares Moreira – Macieira, 
utente  nº. 22768, solicita a isenção 
total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

Manuel de Magalhães Oliveira – 
Nevogilde, consumidor nº. 2231, 
solicita a redução de 50% do 
pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

Adão António Alves da Silva – 
Aveleda, consumidor nº. 2231, solicita 
a redução de 50% do pagamento da 
tarifa de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

José Moreira da Cunha – Lodares,  
consumidor  nº. 7844, solicita a 
redução do pagamento da tarifa de 
resíduo s sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Virgílio Alves de Sousa – Macieira, 
utente nº. 10837, solicita a redução 
do pagamento da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica 

Deferir Unanimidade 

Abílio Soares Moreira – Cernadelo, 
utente, nº. 22768, solicita a redução 
do pagamento da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica 

Deferir Unanimidade 



 

Manuel Magalhães Oliveira – 
Nevogilde, utente nº. 2231, solicita a 
redução do pagamento da tarifa de 
resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Indeferir Unanimidade 

Adão António Alves da Silva – 
Aveleda, utente nº. 14000, solicita a 
redução do pagamento da tarifa de 
resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Indeferir Unanimidade 

Autorização de constituição de 
servidão administrativa de aqueduto 
público subterrâneo – Travessa de 
Penoucas – Torno 

Aprovar as autorizações de 
Constituição de Servidão 
Administrativa de Aqueduto 
Público, bem como as respetivas 
contrapartidas a celebrar entre o 
Município de Lousada e  Cristóvão 
da Silva Machado e esposa Maria 
da Graça Maia de Magalhães e 
respetivas contrapartidas, e Alfredo 
José Moreira de Sousa Rodrigues e 
esposa Maria Luísa de Magalhães 
Carvalho 

Unanimidade 

Prestação de Serviços para Controlo 
Analítico da Qualidade da Água - 
Informação n.º 9/DOMA/15 

Emitir parecer prévio vinculativo 
favorável, para a prestação de 
serviços para controlo analítico da 
qualidade da água 

Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Elaboração dos instrumentos de 
planeamento da rede social de Lousada - 
Proposta da sra. vereadora do pelouro de 
ação social dra. Cristina Moreira para a 
emissão de parecer prévio vinculativo para 
a abertura de um procedimento, por ajuste 
direto, tendo em vista a elaboração dos 
Instrumentos de Planeamento da Rede 
Social de Lousada 

Emitir parecer prévio 
vinculativo favorável Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à Associação de 
Solidariedade Social de Nespereira, no 
valor de 750,00€ 

Aprovado Unanimidade 

XI Olimpíadas da Europa - Aprovação das 
normas do concurso das XI Olimpíadas da 
Europa, da atribuição de prémios para os 
vencedores, bem como a transferência de 
uma verba de 1,46€/aluno, para a Escola 
Secundária de Lousada, por forma a 
colmatar as despesas de almoço com os 
jovens oriundos de outros concelhos 

Aprovado Unanimidade 

 
 

 
 
 



 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Proposta do sr. vereador dr. António 
Augusto dos Reis Silva para que se transfira 
para a Junta de Freguesia de Caíde de Rei 
uma verba, como forma de compensação 
por transportes efetuados, tendo como 
referência a distância percorrida (270 km 
por semana) e o valor do km pago às 
Juntas de Freguesia para o transporte de 
alunos (0,40€), durante o terceiro período 
do ano letivo 2014/2015 
 

Aprovado  Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do Pelouro da 
Educação, para a atribuição dos subsídios 
abaixo indicados,  destinados ao apoio à 
família no âmbito escolar durante o 3.º 
período do ano letivo 2014/2015, assim: 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento Vertical de 
Escolas Lousada Este – 1 170,00€ 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação Escola E.B.2,3 de Lustosa – 
585,00€ 
 

Aprovado  Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do pelouro da 
educação, dr. António Augusto dos Reis 
Silva, para que, em conformidade com a 
informação da Divisão da Ação Social nº. 
92 se isente, para efeitos pagamento de 
transporte escolar, o aluno Hugo Roberto 
Santos Sousa 
 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do pelouro da 
educação, dr. António Augusto dos Reis 
Silva, para que, em conformidade com a 
informação da Divisão da Ação Social nº. 
104 se isente para efeitos de refeição 
escolar o aluno Dário Fernando Ferreira, 
que frequenta a EB1 de Lagoas Nevogilde, 
com efeitos a partir de março e até final do 
ano letivo 2014/2015 
 

Aprovado Unanimidade 

Clube Automóvel de Lousada - Proposta 
do sr. vereador do Pelouro do Desporto 
para a atribuição de um subsídio no valor 
de 5.000,00€ ao Clube Automóvel de 
Lousada destinado a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução do 
plano de atividades 

Aprovado Unanimidade 

LAC Basquetebol - Proposta do sr. vereador 
do Pelouro do Desporto para a atribuição 
de um subsídio no valor de 10.000,00€  ao 
LAC Basquetebol, destinado a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução do 
plano de atividades 

Aprovado Unanimidade 



 

Lousada Sec. XXI – Atividades Desportivas e 
Recreativas EM Sociedade Unipessoal Lda. 
- Cumprimento do artigo 40.º da Lei n.º 
50/2012 – equilíbrio dos resultados do 
exercício de 2014 

Transferir para a Lousada 
Séc. XXI, uma verba no valor 
de 28.723,25€, necessária à 
cobertura do resultado 
liquido negativo do ano de 
2014, em cumprimento da 
obrigação imposta pelo nº. 2 
do artº. 40º. da Lei nº. 
50/2012, de 31 de agosto 

Unanimidade 

 


