
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  7722//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  2200  ddee  aabbrriill  ddee  22001155..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  3355,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0044  ddee  mmaaiioo  ddee  22001155..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de um voto de louvor à Jovem 
Lousadense, Cristiana Rafaela Fernandes 
Pimenta, pela conquista do 3.º lugar na 33.ª 
edição das Olimpíadas da Matemática 
 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um voto de louvor aos atletas 
Ana Margarida Peixoto António, da 
Associação de Hóquei de Lousada por ter sido 
considerada a melhor guarda-redes, na Fase 
Final do Campeonato nacional Indoor e, João 
Pedro Oliveira Valinhas, da Equipa Sub15 da 
Associação de Hóquei de Lousada, por 
integrar a Dream Team da fase Final do 
Campeonato Nacional Hóquei Indoor 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
 
Celebração de escritura de cedência da S.T.L. 
Sociedade de Turismo de Lousada, S.A. – 
Parque urbano – aditamento à deliberação 
de 17 de setembro de 2012 – Informação nº. 
122/LMS/DAJRH/2015 
 

Aprovado Unanimidade 

 
Celebração de um contrato de comodato 
entre a A.R.D.L – Assembleia Recreativa 
Desportiva Lousadense 
 

Aprovado Unanimidade 

Reconhecimento do estatuto de “Projeto de 
Interesse Municipal” ao projeto de 
investimento a ser instalado no lote nº. 31 na 
Zona de Acolhimento Empresarial de Lustosa, 
pela Encosta Geométrica Alumínios 
Unipessoal, Ldª., na qualidade de entidade 
promotora 

Aprovado, bem como 
submeter à Assembleia 
Municipal, nos termos da 
al. c) do nº. 1 do artº. 25º 
do Regime Jurídico dos 
Órgãos Autárquicos (Lei 
nº. 75/2013, de 12/09), 
conjugado com o nº. 2 
artº. 16º do Regime 
Financeiro das 
Autarquias Locais e das 
Entidades Intermunicipais 
(Lei nº. 73/2013, de 3/09) 
e do artº. 8º do 
Regulamento PIM 

Unanimidade 



 

 

 
 
Reconhecimento do estatuto de “Projeto de 
Interesse Municipal” ao projeto de 
investimento a ser instalado no lote nº. 30 na 
Zona de Acolhimento Empresarial de Lustosa, 
pela Strongblue – Industria de Confeções, Ldª., 
na qualidade de entidade promotora 

 
Aprovado, bem como 
submeter à Assembleia 
Municipal, nos termos da 
al. c) do nº. 1 do artº. 25º 
do Regime Jurídico dos 
Órgãos Autárquicos (Lei 
nº. 75/2013, de 12/09), 
conjugado com o nº. 2 
artº. 16º do Regime 
Financeiro das 
Autarquias Locais e das 
Entidades Intermunicipais 
(Lei nº. 73/2013, de 3/09) 
e do artº. 8º do 
Regulamento PIM 
 

Unanimidade 

2ª. Revisão ao orçamento da despesa, 1ª. 
revisão ao orçamento da receita e  1ª. 
Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos 

 
Aprovar e submeter ao 
apreciação do Órgão 
Deliberativo conforme 
estipula a alínea a) do 
número  1 do artigo 25º. 
da Lei nº. 75/2013, de 
12/09 
 

Unanimidade 

Prestação de contas de 2014 

 
Aprovar o inventário de 
bens, direitos e 
obrigações patrimoniais 
e respetiva avaliação e 
documentos de 
prestação de contas do 
ano transato, e submetê-
los a apreciação e 
votação do Órgão 
Deliberativo, nos termos 
do disposto na alínea i) 
do número um do artigo 
trinta e três e alínea l) do 
número dois do artigo 
número vinte e cinco, 
ambos da Lei número 
setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze 
de setembro, bem como 
o artigo setenta e seis da 
Lei n.º setenta e três 
barra dois mil e treze, de 
três de setembro 
(Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e das 
Entidades 
Intermunicipais) 
 
 
 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 



 

Lousada Séc. XXI, EM, Sociedade Unipessoal, 
L.da – Aprovação do plano de atividades de 
2015 

 
Relevar a omissão da 
Câmara Municipal  e 
consequentemente 
aprovar os documentos 
e submetê-los ao Órgão 
Deliberativo, cumprindo 
o estipulado na alínea c) 
do número 1 do artº. 33º. 
da Lei nº. 75/2013, de 
12/09 
 

Unanimidade 

Procedimento para aquisição de seguros para 
a Câmara Municipal de Lousada – 
Compromissos plurianuais – Informação nº. 
121/LMS/DAJRH/2015 

 
Submeter à Assembleia 
Municipal a autorização 
para a assunção de 
compromisso plurianual 
da aquisição de serviços 
de seguros, para 
cumprimento do 
disposto no artigos 6.º da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro e do artigo 22.º 
do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho 
 

Unanimidade 

Autorização prévia no âmbito da lei  dos 
compromissos – artº. 6º. da Lei 8/2012 de 
21/02, alterada e republicada pela Lei nº. 
22/2015, de 17/03 

 
Solicitar  ao   Órgão 
Deliberativo,  nos termos 
do n.° 3  do art.° 6°  da  
Lei  8/2012 de 21/02,  
alterada e  republicada 
pela  Lei  22/2015  de  
17/03,  a  delegação  de  
competências  no  
Presidente da Câmara 
da  autorização 
genérica, para assunção 
de compromissos 
plurianuais, para os 
encargos que não 
excedam o limite de €   
99.759,58, em cada um 
dos anos económicos 
seguintes ao da sua 
contratação e  o  prazo  
de execução de três 
anos,  comprometendo-
se o  mesmo a  cumprir 
as regras e 
procedimentos previstos 
na Lei nº 8/12, de 21/02 
 

Unanimidade 

 
 
 



 

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

ADRIANO CARNEIRO & MANUELA – 
Recuperáveis Têxteis, L.da– Reconhecimento 
de interesse público municipal 

 
Propor a emissão de 
declaração de 
reconhecimento do 
Interesse Público 
Municipal  na 
regularização da 
instalação da Unidade 
de Gestão de Resíduos 
Têxteis, Plásticos e Papel, 
e submeter à 
consideração do Órgão 
Deliberativo, nos termos 
da al. a) do nº. 4 do artº. 
5º do Decreto-Lei nº. 
165/2014, de 05/11,  

Unanimidade 

 
Alteração ao lote nº. 3 do Alvará de 
Loteamento nº. 9/99, em nome de Manuel 
Nunes da Costa Meireles, sito no lugar de 
Paços, freguesia de Covas, de que é 
proprietário do referido por Joaquim António 
Tristão Meireles, a Andrade - Procº. 25/L/97 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

“Construção do Centro Escolar de Casais” - 
Adjudicatário: Edilages, S.A. - Informação n.º 
832/DOMA/15 

 
Aprovar a prorrogação do 
prazo contratual da 
empreitada em epígrafe, 
por um período de 44 dias, 
com caráter gracioso, 
devendo a obra estar 
concluída até 31 de maio 
de 2015 
 
 

Unanimidade 

“Construção do Pavilhão Desportivo 
Polivalente” -Adjudicatário: Costa & Carreira, 
L.da. - Informação n.º 757/DOMA/15 

 
Ratificar o despacho do sr. 
Presidente de 09 de abril 
de 2015, que aprovou o 
Plano de Segurança e 
Saúde da obra, nos 
termos do nº. 3 artº. 35º. 
da Lei  nº. 75/2013, de 12 
de setembro 
 
 

Unanimidade 



 

“Construção do Centro Escolar de Caíde de 
Rei.” - Adjudicatário: QTcivil – Engenharia e 
Reabilitação, S.A. - Informação n.º 
847/DOMA/15 

 
Aprovar a prorrogação do 
prazo contratual da 
empreitada em epígrafe, 
por um período de 20 dias, 
com caráter gracioso, 
bem como o plano de 
trabalhos e plano de 
pagamentos, devendo a 
obra estar concluída até 
30 de maio de 2015 
 

Unanimidade 

“Construção da Variante da Vila de 
Aparecida – 2.ª Fase.” - Adjudicatário: 
Edilages, S.A. - Informação n.º 849/DOMA/15 

 
Aprovar a prorrogação do 
prazo contratual da 
empreitada em epígrafe, 
por um período de 86 dias, 
com caráter gracioso, 
bem como o plano de 
trabalhos e plano de 
pagamentos, devendo a 
obra estar concluída até 
19 de junho de 2015 
 

Unanimidade 

“Contrato de Comodato – Centro Cultural e 
Desportivo da Ordem.”  - Informação n.º 
779/DOMA/15 

 
 
Ratificar o despacho do sr. 
Presidente de 09 de abril 
de 2015, que aprovou o 
contrato de comodato 
celebrado entre o 
Município de Lousada e o 
Centro Cultural e 
Desportivo da Ordem 
 

Unanimidade 

“Contrato de Comodato – União de 
Freguesias de Cernadelo, Lousada S. Miguel e 
Lousada St.ª Margarida.” - Informação n.º 
778/DOMA/15. 

 
 
Ratificar o despacho do sr. 
Presidente de 09 de abril 
de 2015, que aprovou o 
contrato de comodato 
celebrado entre o 
Município de Lousada e a 
União de Freguesias de 
Cernadelo, Lousada S. 
Miguel e Lousada S.ta 
Margarida, bem como 
submeter à Assembleia 
Municipal a ratificação do 
contrato de comodato 
em epígrafe, nos termos e 
para efeitos do disposto 
na al. j) do nº. 1 do artº. 
25º da Lei nº. 75/2013, de 
12/09 
 
 
 

Unanimidade 



 

 
 
“Construção da Casa Mortuária de Lodares.” - 
Informação n.º 841/DOMA/15. 

Aceitar a atribuição de 
um subsídio à Junta de 
Freguesia de Lodares, no 
valor de 56.000,00 €, a 
serem transferidos nos 
anos de 2015 (20.000,00€) 
e 2016 (36.000,00€), para 
construção da Casa 
Mortuária de Lodares, 
bem como submeter à 
Assembleia Municipal a 
aprovação da atribuição 
do subsídio referido, nos 
termos e para efeitos do 
disposto na al. j) do nº. 1 
do artº. 25º da Lei nº. 
75/2013, de 12/09, bem 
como autorização para a 
assunção de compromisso 
plurianual para os anos de 
2015 e 2016, para 
cumprimento do disposto 
no artigos 6.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, 
alterada e  republicada 
pela  Lei  22/2015  de  
17/03, e do artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8/06 
 

Unanimidade 

“Construção da Casa Mortuária de Silvares.” - 
Informação n.º 842/DOMA/15. 

Aceitar a atribuição de 
um subsídio à Junta de 
Freguesia de  Silvares no 
valor de 56.000,00 €, a 
serem transferidos nos 
anos de 2015 (20.000,00€) 
e 2016 (36.000,00€), para 
construção da Casa 
Mortuária de Silvares, bem 
como submeter à 
Assembleia Municipal a 
aprovação da atribuição 
do subsídio referido, nos 
termos e para efeitos do 
disposto na al. j) do nº. 1 
do artº. 25º da Lei nº. 
75/2013, de 12/09, bem 
como autorização para a 
assunção de compromisso 
plurianual para os anos de 
2015 e 2016, para 
cumprimento do disposto 
no artigos 6.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, 
alterada e  republicada 
pela  Lei  22/2015  de  
17/03, e do artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8/06 

Unanimidade 



 

“Construção da Casa Mortuária de 
Macieira.”- Informação n.º 843/DOMA/15 

Aceitar a atribuição de 
um subsídio à Junta de 
Freguesia de  Macieira no 
valor de 33.825,61 €, a 
serem transferidos nos 
anos de 2015 (20.000,00€) 
e 2016 (13.825,61€), para 
construção da Casa 
Mortuária de Macieira, 
bem como submeter à 
Assembleia Municipal a 
aprovação da atribuição 
do subsídio referido, nos 
termos e para efeitos do 
disposto na al. j) do nº. 1 
do artº. 25º da Lei nº. 
75/2013, de 12/09, bem 
como autorização para a 
assunção de compromisso 
plurianual para os anos de 
2015 e 2016, para 
cumprimento do disposto 
no artigos 6.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, 
alterada e  republicada 
pela  Lei  22/2015  de  
17/03, e do artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8/06 
 

Unanimidade 

“Construção da Casa Mortuária de Caíde de 
Rei.” - Informação n.º 844/DOMA/15. 

Aceitar a atribuição de 
um subsídio à Junta de 
Freguesia de   Caíde de 
Rei no valor de 22.125,27 
€, a serem transferidos nos 
anos de 2015 (20.000,00€) 
e 2016 (2.125,27€), para 
construção da Casa 
Mortuária de Caíde de 
Rei, bem como submeter 
à Assembleia Municipal a 
aprovação da atribuição 
do subsídio referido, nos 
termos e para efeitos do 
disposto na al. j) do nº. 1 
do artº. 25º da Lei nº. 
75/2013, de 12/09, bem 
como autorização para a 
assunção de compromisso 
plurianual para os anos de 
2015 e 2016, para 
cumprimento do disposto 
no artigos 6.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, 
alterada e  republicada 
pela  Lei  22/2015  de  
17/03, e do artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8/06 

Unanimidade 



 

 
Adelino José Bessa Mendes  – Torno, 
consumidor  nº. 8863, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 
 

Deferir a redução da tarifa 
de disponibilidade de 
água, em 50% 

Unanimidade 

 
Adelino José Bessa Mendes – Torno,  
consumidor  nº. 8863, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 
 

Deferir Unanimidade 

 
Maria Fernanda Mendes Silva – Caíde de Rei, 
utente nº. 2369, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 
 

Deferir Unanimidade 

 
Ana Cristina Ribeiro Moniz - Torno, utente nº. 
21362, solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 
 

Indeferir Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Reajuste do valor da renda mensal da 
arrendatária do empreendimento 
habitacional de Meinedo, a partir de 01 de 
junho de 2014, nos seguintes termos: 
Empreendimento de Meinedo 
- Maria Celeste Moreira Magalhães - reajuste 
do valor da renda de 16,99€ para 17,00€.  
- Carla Manuela Pereira Silva – reajuste do 
valor da renda de 6,21€ para 5,00€ 
 

Aprovar Unanimidade 

 
Aprovação da atribuição de um subsídio à 
Associação de Desenvolvimento e Apoio 
Social de Meinedo, no valor de 1 500,00€, 
para colmatar despesas decorrentes da 
organização do almoço do 2º. Campeonato 
por equipas de Boccia Sénior do concelho de 
Lousada 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 
 
 



 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Transportes Escolares - autorização para a 
assunção de compromissos plurianuais para a 
aquisição de serviço de transportes escolares, 
em transporte coletivo de passageiros (passes 
escolares), assim repartidos: 
- ano de 2015 – 172.000,00€; 
- ano de 2016 – 283.000,00€. 

Aprovado, bem como 
solicitar autorização da 
Assembleia Municipal 
para a assunção de 
compromissos plurianuais 
da aquisição de serviços 
de transportes escolares, 
em transporte coletivo de 
passageiros (passes 
escolares), nos termos da 
alínea c) do nº. 1 do artº. 
6º. da Lei nº. 8/2012, de 21 
de Fevereiro conjugado 
com o artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho 
 

Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 2.000€ à 
Associação Desportiva de Lousada, destinado 
a apoiar as necessidades decorrentes da 
execução do plano de atividade  

Aprovado  Unanimidade 

Realização de um concurso de fotografia 
“Sentir Lousada no Desporto”, bem como as 
normas e ficha de participação 

Aprovado Unanimidade 

Apreciação e aprovação dos instrumentos de 
prestação de contas da Lousada Séc.  XXI – 
Actividades Desportivas e Recreativas – 
Sociedade Unipessoal, Ldª. EM relativos ao 
exercício de 2014, bem como a certificação 
legal de contas, relatório e parecer do fiscal 
único 

 
Aprovar, bem como 
expressar um voto de 
confiança nos órgãos da 
administração e 
fiscalização da referida 
empresa municipal, nos 
termos e para efeitos do 
nº. 1 do artº. 455º do 
Código das Sociedades 
Comerciais (ex vi, artº. 21º 
da Lei nº. 50/2012, de 
31/08) 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores 
vereadores da 
Coligação Lousada 
Viva 

Celebração de protocolo de colaboração 
WRC VODAFONE RALLY DE PORTUGAL 2015 – 
SUPER SPECIAL STAGE DE LOUSADA, com 
Município de Lousada, Clube Automóvel de 
Lousada e Automóvel Clube de Portugal. 

Aprovado Unanimidade 

Minuta de Protocolo de Colaboração a 
estabelecer entre esta Autarquia e a Banda 
Musical de Lousada, cujo objeto pressupõe a 
atribuição de um subsídio no valor de 900,00€, 
à BML, por cada contratação, efetuada com 
as Comissões de Festas das Freguesias do 
Concelho para o ano 2015, salvo com a 
Comissão de Festas do Concelho de Lousada 
(Festa do sr. dos Aflitos.) 

Aprovado Unanimidade 

 


