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Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição atribuir os seguintes votos de louvor  
aos atletas da Associação de Hóquei de 
Lousada  abaixo discriminados: 
Campeonato Nacional de hóquei em campo 
– Sub-18/2015--- 
 Melhor  guarda-redes a fase final: - Rafael 
Oliveira  
 
 Campeão Nacional de hóquei em campo – 
Sub-13 mistos/2015---------- 
- Pedro Miguel Valinhas- José Miguel Barros 
 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
 
A Comunidade Intermunicipal Tâmega e 
Sousa solicita o pagamento da segunda 
transferência no valor de 12.127,05€, 
correspondente à operação NORTE-07-0927-
FEDER-000201 - Promoção e capacitação 
Institucional da Comunidade Intermunicipal 
do Tâmega e Sousa 

Aprovado Unanimidade 

 
Associação de Municípios do Vale do Sousa 
solicita o pagamento referente à 
comparticipação nacional imputada a este 
município, no que respeita à conservação e 
requalificação cultural e turística da RR – “ 2ª. 
Fase, nomeadamente: 
- Despesas correntes: 5.749,19€; e 
- Despesas de capital – 179.648,06 
 

Aprovado Unanimidade 

 
A Associação de Municípios do Vale do Sousa 
solicita a transferência do valor de referente à 
dinamização cultural e turística da rota do 
românico, nomeadamente: 
- 5.614,02€; e 
- 4.000,00€ 

Aprovado Unanimidade 

Prestação de serviços de videomapping – 
Emissão de parecer prévio vinculativo 

Emissão de parecer 
favorável à celebração 
do contrato e aquisição 
de serviços de 
vídeomapping 

Maioria, com votos 
contra os senhores 
vereadores da 
coligação Lousada 
Viva 

 
 



 

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Pedido de certidão de compropriedade sobre 
um prédio rústico, sito na Rua da Presa da 
Lameira, nº. 1, freguesia de Nevogilde, 
requerida em nome de Cândida Silva, 
Advogada 

Aprovado Unanimidade 

Alteração aos lotes nº.s 21 e 22 do Alvará de 
Loteamento nº. 5/08, em nome de Artur da 
Costa Teixeira & Filhos, sito no lugar de Estrada, 
da União das freguesias de Silvares, Pias, 
Nogueira e Alvarenga, sendo o proprietário 
dos referidos lotes Artur da Costa Teixeira & 
Filhos  - Procº. 3/L/07 

Aprovado Unanimidade 

 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

“Construção do Centro Escolar de Lodares” – 
Adjudicatário: Edilages, SA. -  Informação n.º 
996/DOMA/15 

Ratificação do despacho 
do sr. Presidente datado 
de  06 de maio em curso 
que aprovou a cobertura 
exterior em estrutura 
metálica sobre o parque 
de jogos 

Unanimidade 

“Construção do Centro Escolar de Lodares” – 
Informação n.º 1062/DOMA/15 

Aprovação da alteração 
da fonte de alimentação 
do sistema/Instalações 
mecânicas 

Unanimidade 

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

Ratificação do despacho 
do sr. Presidente datado 
de  06 de maio em curso 
que aprovou a cobertura 
exterior em estrutura 
metálica sobre o parque 
de jogos   

Unanimidade 

“Construção do Centro Escolar de Nespereira” 
-Adjudicatário: Edilages, SA. -  Informação n.º 
1061/DOMA/15 

Aprovação da alteração 
da fonte de alimentação 
do sistema/Instalações 
mecânicas 

Unanimidade 

“Construção do Centro Escolar do Corgo, 
Meinedo” - Adjudicatário: Qtcivil – Engenharia 
e Reabilitação, SA. - Informação 
nº.1001/DOMA/15. 

Ratificação do despacho 
do sr. Presidente datado 
de  07 de maio em curso 
que aprovou o plano de 
trabalhos e pagamentos, 
e a consequente 
conclusão da obra em 
16/06/2015 

Unanimidade 

“Construção do Centro Escolar do Corgo, 
Meinedo” - Adjudicatário: Qtcivil – Engenharia 
e Reabilitação, SA. - Informação 
nº.1066/DOMA/15  
 

Aprovação da alteração 
da fonte de alimentação 
do sistema/Instalações 
mecânicas 

Unanimidade 



 

 
“Construção do Centro Escolar de Caíde de 
Rei” - Adjudicatário: QTcivil – Engenharia e 
Reabilitação, SA. - Informação n.º 
1059/DOMA/15 

Aprovação da alteração 
da fonte de alimentação 
do sistema/Instalações 
mecânicas 

Unanimidade 

“Construção do Centro Escolar de Casais” - 
Adjudicatário: Edilages, S.A. - Informação n.º 
1060/DOMA/15. 

Aprovação da alteração 
da fonte de alimentação 
do sistema/Instalações 
mecânicas 

Unanimidade 

“Construção do Centro Escolar de Sousela” - 
Adjudicatário: Costa & Carreira, Ldª.- 
Informação n.º 1067/DOMA/15 

Aprovação da alteração 
da fonte de alimentação 
do sistema/Instalações 
mecânicas 

Unanimidade 

“Construção do Centro Escolar de Cristelos” - 
Adjudicatário: Costa & Carreira, Ldª - 
Informação n.º 1068/DOMA/15 

Aprovação da alteração 
da fonte de alimentação 
do sistema/Instalações 
mecânicas 

Unanimidade 

 
Armando Ferreira – Macieira, consumidor  nº. 
6586, solicita a isenção/redução do 
pagamento da tarifa de disponibilidade de 
água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 
 

Deferir  Unanimidade 

José Fernando Ferreira Magalhães – Boim, 
consumidor  nº. 15213, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

 
José Augusto Moreira dos Santos – Macieira, 
consumidor nº. 10710, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

 
José de Moura Pinto – Casais, consumidor nº. 
13881, solicita a isenção/redução do 
pagamento da tarifa de disponibilidade de 
água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

 
Armando Ferreira – Macieira  – Torno,  
consumidor  nº. 6586, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
José Fernando Ferreira Magalhães – Boim, 
consumidor nº. 15213, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
José de Moura Pinto - Torno, consumidor nº. 
13881, solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 
 
 

Deferir Unanimidade 



 

José Augusto Moreira dos Santos – Macieira, 
utente nº. 10710 solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Indeferir Unanimidade 

Idalina conceição Pires – Boim, utente nº. 
1247solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Indeferir Unanimidade 

Associação de Desenvolvimento e Apoio 
Social de Meinedo - Informação nº. 1015/201 -  

Atribuição de um subsídio 
no valor de 5.108,12€, 
acrescidos de material no 
valor de 2.785,33€, à 
Associação em título, 
destinados à 
pavimentação/arranjos 
exteriores e vedação da 
sede da Associação de 
Desenvolvimento e Apoio 
Social de Meinedo 

Unanimidade 

 
 
 

4. 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 Meinedo, a seguir 
identificados, a partir de 01 de julho de 2015: 

- Maria Rosa Carvalho Silva, de 4,85€ para 
5,05€;e 
- Joana Raquel Matos Carvalho de 4,85€ 
5,05€ 

Aprovar Unanimidade 

Atualização do valor da renda apoiada dos  
arrendatários do Empreendimento de 
Habitação Social de Lustosa, a seguir 
identificados, a partir de 01 de julho de 2015: 

- Manuel Ascensão Nascimento, de 4,85€ 
para 5,00€;  e 
- Andreia Manuela Azevedo Pinheiro de 
6,11€ para 7,00€ 

Aprovado Unanimidade 

Atualização do valor da renda apoiada dos 
arrendatários dos Empreendimentos de 
Habitação Social de Lustosa, Cernadelo e 
Meinedo, a seguir identificados, a partir de 01 
de julho de 2015: 

- Germano Santos Samões, de 4,85€ para 
5,00€; 
- Maria Lucília Pereira Neto de, 4,85€ para 
13,00€; 
- José Pereira Carneiro de, 32,37€, para 
15,00€; 
- Melinda Eloisa Mendes Lopes, de 4,85€ 
para 5,05€ 
- Maria Graça Matos Carvalho, de 18,93 
para 30,00€; 
- Manuel Durães Silva, de  4,85€ para 5,00€; 

Aprovado Unanimidade 



 

- Maria Manuela Barbosa Soares, de 
108,64€ para 45,00€; 
- Maria Manuela Santos Silva, de 4,85€ para 
5,05€, 
- Maria José Ferreira Sousa, de 12,38€ para 
14,00€; 
- Deolinda Sousa e Silva, de 41,53€ para 
48,00€; 
- Maria Conceição Teixeira Carneiro Alves, 
de 51,23€ para 72,00€; 
- José Fernando Ferreira Silva, de 4,85€ para 
5,00€; 
- Albano Cunha Monteiro, de 62,77€ aa 
67,00€, 
- Cassilda Fátima Azevedo Coelho, de 5,75€ 
para 5,05€; 
- Maria Azevedo Alves, de 192,31 para 
200,00€; 
- Rosa Ferreira dos Santos, mantém o valor 
de 175,00€; 
- Maria Bernardina Mendes Dias, de 6,27€ 
para 147,00€; 
- Justina Conceição Ribeiro Sousa, de 4,85€ 
para 174,00€; 
- Apolinário Fernando Bessa Oliveira, de 
164,81€ para 166,00€; e 
- Agostinho Pacheco Teixeira, de 8,65€ para 
130,00. 

 
 
Atribuição de um subsídio à Associação de 
Desenvolvimento e Apoio Social de Meinedo, 
no valor de 900,00 €, para colmatar despesas 
tidas com o fornecimento de refeições aos 
atletas no âmbito do Campeonato Nacional 
de Goalball 

Aprovado Unanimidade 

 
Aprovação da atribuição de um subsídio no 
valor de 25.000,00€, à Associação 
Leguafrenética, por forma a levar a cabo a 
execução do projeto vencedor do 
Orçamento Participativo Jovem 2014 “VILA, 
Festival da Juventude de Lousada 2015”. 

Aprovado Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Associação Recreativa e Desportiva de 
Macieira – Proposta do sr. vereador  dr. 
António Augusto, para a atribuição de um 
subsídio no valor de 762,40€ à Associação em 
destaque para assegurar o transporte da 
equipa, no sentido de projetar o evento 
“Torneio Internacional de Futebol Jovem – 
Macieira Cup 2015”, da qual somos parceiros 

Aprovado Unanimidade 
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