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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  0044  ddee  mmaaiioo  ddee  22001155..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  3366,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1133  ddee  mmaaiioo  ddee  22001155..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Relatório de desempenho das unidades 
orgânicas, que dependem diretamente de 
membros do Órgão Executivo – Ratificação 
da avaliação atribuída 

• Departamento de Administração e 
Finanças-BOM 

• Divisão de Planeamento e Gestão 
Urbanística-BOM 

• Departamento Obras Municipal e 
Ambiente-BOM 

• Divisão de comunicação, Património 
Cultura, Educação e Desporto-BOM 

Aprovado Unanimidade 

 
 
2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Loteamento de um terreno e respetivas obras 
de urbanização,  sito na Rua de Vila Verde, 
União das freguesias de Nespereira e Casais, 
em nome de Luís Manuel Leitão Pinto  - Procº. 
6/L/11 

Aprovado Unanimidade 

 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

“Construção do Pavilhão Desportivo 
Polivalente” – Adjudicatário: Costa & Carreira, 
L.da - Informação n.º 901/DOMA/15. 

 
Prorrogação do prazo 
contratual da empreitada 
em epígrafe, por um 
período de 62 dias, com 
caráter gracioso, bem 
como o plano de 
trabalhos e plano de 
pagamentos  

Unanimidade 

“Construção do Centro Escolar de Sousela” -
Adjudicatário: Costa & Carreira, L.da. - 
Informação n.º 902/DOMA/15. 

Aprovação da 
prorrogação do prazo 
contratual da empreitada 
em epígrafe, por um 
período de 31 dias, com 
caráter gracioso, bem 
como o plano de 
trabalhos e plano de 
pagamentos  

Unanimidade 



 

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

Aprovação da 
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. 

Unanimidade 

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

Aprovação da 
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. 

Unanimidade 

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

Aprovação da cobertura 
exterior em estrutura 
metálica sobre o parque 
de jogos. 

Unanimidade 

“Eficiência energética – Iluminação pública – 
aquisição de luminárias eficientes” 

Ratificação do despacho 
do sr. Presidente datado 
de 05/01/2015 que 
aprovou a retificação das 
peças do procedimento e 
prorrogação do prazo 
fixado para a 
apresentação das 
propostas, 

Unanimidade 

“Eficiência energética – Iluminação pública – 
aquisição de luminárias eficientes” 

Adjudicação da 
aquisição de luminárias 
eficientes à firma 
Schréder, SA, pelo valor 
de 345.334,60€, acrescidos 
do respetivo IVA 

Unanimidade 

“Trilhos do Sousa – Ligação do parque urbano 
ao Rio Sousa” – Informação n.º 858/DOMA/15 

Aprovação do contrato 
promessa de cedência 
gratuita a celebrar com 
António Nogueira de 
Magalhães e esposa, que 
visa a cedência de 
terreno para a 
implementação do 
percurso pedestre – Trilhos 
do Sousa  

Unanimidade 

 
Rosa da Conceição Magalhães – Torno, 
consumidor  nº. 8603, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 
 

Deferir  Unanimidade 

Maria de Fátima Silveira Varandas – Torno, 
consumidor  nº. 17290, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 



 

 
José António Matos – Torno, consumidor nº. 
5799, solicita a isenção/redução do 
pagamento da tarifa de disponibilidade de 
água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

 
José Pereira de Melo – Casais, consumidor  nº. 
14999, solicita a isenção/redução do 
pagamento da tarifa de disponibilidade de 
água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

 
Margarida Augusta Nunes Ribeiro – Nevogilde, 
consumidor  nº. 2088, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

 
Rosa da Conceição Magalhães – Torno,  
utente nº. 8603, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
Maria de Fátima Silveira Varandas – Torno, 
utente nº. 17290, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
José António Matos - Torno, consumidor nº. 
5799, solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
José Pereira Melo - Torno, consumidor nº. 
14999 solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
Maria de Lurdes Rodrigues Silva Pinto - 
Lodares, utente nº. 5590 solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
António Ferreira de Sousa - Alvarenga, 
consumidor nº. 23982 solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
Abel da Silva Ferreira – Caíde de Rei, 
consumidor nº. 17228 solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
Margarida Augusta Nunes Ribeiro – Nevogilde, 
consumidor nº. 2088 solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 



 

 
Ligação da rede de águas residuais da Rua 
de Talhos à Rede de Paços de Ferreira - 
Protocolo de colaboração entre o Município 
de Lousada e as Águas de Paços de Ferreira, 
SA bem como as respetivas contrapartidas 

Deferir Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
 
Agrupamento de Escolas Lousada Oeste - 
Proposta do sr. vereador do pelouro da 
educação, dr. António Augusto dos Reis Silva, 
para a atribuição de um subsídio no valor de 
600,00€, destinado à Biblioteca do Centro 
Escolar de Campo, Nevogilde 

Aprovado Unanimidade 

 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB 2,3 de Lustosa - 
Proposta do sr. vereador do pelouro da 
educação, dr. António Augusto dos Reis Silva, 
para a atribuição de um subsídio no valor de 
785,72€, destinado à aquisição de material 
para construção de uma vedação no recinto 
no jardim-de-infância de Macieira. 

Aprovado Unanimidade 

 
Juventude Hóquei Clube - Atribuição de um 
subsídio no valor de 2.000,00€ destinado à 
comparticipação no desenvolvimento do 
plano de atividades anual 

Aprovado Unanimidade 

 
Associação de  Hóquei de Lousada - 
Atribuição de um subsídio no valor de 
7.000,00€ para apoiar nas despesas inerentes 
à organização do Campeonato Europeu de 
Hóquei em Campo 

Aprovado Unanimidade 

 
Lousada Séc. XXI, EM, Sociedade Unipessoal, 
L.da – Proposta do sr. vereador dr. António 
Augusto para conhecimento do relatório de 
execução orçamental e financeiro, relativo ao 
1º. Trimestre de 2015, apresentado pela 
empresa em destaque 

Aprovado Unanimidade 
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