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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  0066  ddee  jjuullhhoo  ddee  22001155..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  4400,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  
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OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
 
Atribuição de um voto de louvor ao atleta Manuel Silva 
do Clube de Ténis de Mesa de Lousada, pela conquista 
do 3.º lugar no Campeonato Nacional Individual de 
Veteranos, bem como o 3º. Lugar no Campeonato 
Nacional de Veteranos I em pares, na competição que 
se realizou em Loulé 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um voto de louvor à equipa sénior da 
Associação de Hóquei de Lousada, pela conquista da 
Taça de Portugal de Hóquei em Campo, ao vencer na 
final o Carris (3-2) em jogo disputado no dia 13 de junho 
do ano em curso, no Jamor. 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um voto de louvor à equipa sénior do 
Aparecida Futebol Clube por se ter sagrado Campeã 
Distrital da 2.ª divisão da Associação de Futebol do 
Porto, em final disputada com o Pasteleira no Estádio do 
Aliados de Lordelo no dia 21 de junho de 2015 

Aprovado Unanimidade 

Distinções honoríficas 
- Medalha de Ouro de Mérito Municipal 

- Pe. José da Fonseca Lemos 
- Medalha de Prata de Mérito Municipal  

- Associação de Solidariedade Social de Nespereira 
- Conservatório do Vale do Sousa 
- Juventude de Hóquei 
- Sociedade Columbófila de Lousada 
- António Mesquita 

 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 

 
 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Constituição de um direito de superfície sobre parcela 
de terreno para construção, sito no lugar de Pereiras, nº. 
1, freguesia de Caíde de Rei, a favor da Associação dos 
Voluntários de Caíde de Rei, destinada à localização da 
sua sede. 
 

Aprovado Unanimidade 

Celebração de um contrato de comodato entre esta 
Câmara Municipal e o Corpo Nacional de Escutas, 
tendo em vista a cedência do edifício escolar de rés-do-
chão e logradouro, em Macieira 

Aprovado Unanimidade 

 
 

 
 



 

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Construção do Pavilhão Desportivo 
Polivalente, adjudicada à firma Costa & 
Carreira, Ldª. – Informação nº. 
1359/DOMA/2015 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente datado de 19 de 
junho do correte ano que 
aprovou a prorrogação do 
prazo da obra em destaque, 
em 20 dias 

Unanimidade 

Concurso público internacional para o 
fornecimento de Energia, adjudicada à 
firma EDP Comercial SA os lotes nº.s 3, 4 e 5, 
e Galp Power, SA (lote 1 e 2) - Informação 
nº. 1425/DOMA/2015 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente datado de 30 de 
junho do corrente ano que 
aprovou a renovação do 
contrato de fornecimento de 
energia  por mais um ano: 

- Galp Power – 
200.510,49€, acrescidos do 
valor do IVA; e 

- EDP comercial – 
650.990,02€, acrescidos do 
valor do IVA 
 

Unanimidade 

Concurso Público Internacional para o 
fornecimento de luminárias LEDs – 
Informação nº 1439/DOMA15, de 
29/06/2015 

Aprovar a abertura do 
concurso em destaque cujo 
base é de 1.125.700,00€, 
acrescidos do valor do IVA, 
bem como aprovar o 
programa de concurso e 
caderno de encargos e o júri 
respetivo 

Unanimidade 

Francisco Nunes de Sousa  – Nevogilde, 
consumidor  nº. 2230, solicita a isenção total 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

Dâmaso Sousa Nunes  – Nevogilde, 
consumidor  nº. 13710, solicita a isenção 
total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

Maria Rosa Ferreira de Matos  – Figueiras, 
consumidor  nº. 19302, solicita a isenção 
total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

Manuel de Sousa  – Caíde de Rei, 
consumidor  nº. 15227, solicita a isenção 
total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 
 

Deferir Unanimidade 

Laura de Fátima Martins  – Nevogilde, 
consumidor  nº. 5185, solicita a isenção total 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 
 

Deferir Unanimidade 



 

António Pereira  – Nevogilde, consumidor  
nº. 2733, solicita a isenção total do 
pagamento da tarifa de disponibilidade de 
água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

Maria da Glória Dias  – Casais, consumidor  
nº. 8424, solicita a isenção total do 
pagamento da tarifa de disponibilidade de 
água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

Maria Emília Vieira da Costa – Casais,  
consumidor  nº. 24110, solicita a redução 
do pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Francisco Nunes de Sousa  – Nevogilde,  
consumidor  nº. 2230, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Armando Salvador Barros da Silva – Lustosa,  
consumidor  nº. 7053, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Maria Rosa Ferreira de Matos – Figueiras,  
consumidor  nº. 19302, solicita a redução 
do pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Manuel de Sousa – Caíde de Rei,  
consumidor  nº. 2114, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Alfredo Monteiro – Casais,  consumidor  nº. 
2922, solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

António Carlos Silva Costa – Figueiras,  
consumidor  nº. 19162, solicita a redução 
do pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Maria de Fátima da Silva Teixeira – Torno,  
consumidor  nº. 24485, solicita a redução 
do pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Laura Ferreira Martins – Nevogilde,  
consumidor  nº. 10570, solicita a redução 
do pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Indeferir Unanimidade 

António Pereira – Nevogilde,  consumidor  
nº. 2733, solicita a redução do pagamento 
da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Indeferir Unanimidade 

Associação de Solidariedade Social de 
Nevogilde – Informação nº. 
176/DOMA/2015 

Aprovar a cedência de 
material no valor de 
7.020,71€ à Associação de 
Solidariedade Social de 
Nevogilde, destinada à 
última fase de 
melhoramentos do parque 
desportivo 

Unanimidade 



 

Associação Cultural e Recreativa Senhora 
Aparecida – Informação nº. 
1379/DOMA/2015 

Aprovar a cedência de 
material no valor de 
2.000,00€ à Associação 
Cultural e recreativa Senhora 
Aparecida, destinada à 
melhoria e manutenção da 
sede da Associação 

Unanimidade 

Associação Cultural Recreativa e 
Desportiva Futebol Clube de Romariz –  
Informação  nº. 1378/DOMA/2015 

Aprovar a cedência de 
material no valor de 960,00€ 
à Associação em destaque, 
destinada a obras de 
melhoramentos nas 
instalações 
 

Unanimidade 

8. Grupo Folclórico e Cultural as Lavradeiras 
do Vale do Sousa –  Informação  nº. 
1377/DOMA/2015 

Aprovar a cedência de 
material no valor de 942,92€ 
ao Grupo em destaque, 
destinadas às obras na Sede 
 

Unanimidade 

Construção da Rede de Águas Residuais 
em Vilar do Torno e Alentém – Informação 
nº. 2102/DOMA/2015 

Aprovar a minuta do 
contrato de autorização de 
Constituição de Servidão de 
aqueduto público 
subterrâneo, que por extenso 
se dá como reproduzido por 
apenso à pasta de apoio ao 
livro de atas,  entre este 
Município e António José 
Almeida Ferreira e esposa 
Maria Conceição Fernandes 
Ramos e respetivas 
contrapartidas 
 

Unanimidade 

Rede de Águas Residuais – Pontos de 
ligação – Informação nº. 2100/DOMA/2015 

Aprovar a minuta do 
contrato de autorização de 
Constituição de Servidão de 
aqueduto público 
subterrâneo, que por extenso 
se dá como reproduzido por 
apenso à pasta de apoio ao 
livro de atas, entre este 
Município e António Martins e 
esposa Maria Emília 
Fernandes de Carvalho e 
respetivas contrapartidas 
 

Unanimidade 

Junta de freguesia de Vilar do Torno e 
Alentém – Informação nº. 1443/DOMA/2015 

Aprovar a renovação do 
acordo de execução para a 
gestão e manutenção da 
Mata de Vilar, por mais um 
ano, bem como a 
transferência de 6.000,00€ 
anuais, de forma a 
compensar a Junta de 
Freguesia pelos custos 
 

Unanimidade 

 
 



 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Atualização do valor da renda em regime de 
arrendamento apoiado de três arrendatários dos 
empreendimentos de habitação social de Lustosa e 
Cernadelo, a partir de 01 de agosto de 2015, assim: 
Empreendimento de  Cernadelo: 
- Maria Teresa Pinheiro Silva  de 4,85€ para 4,19€; 
- Alzira Maria Gonçalves Guedes de 5,12€ para 5,57€. 
Empreendimento de Lustosa: 
- Francisco Morais de 4,85€ para 4,19 

Aprovado Unanimidade 

Atualização do valor da renda em regime de 
arrendamento apoiado de dez arrendatários dos  
empreendimentos de habitação social de Meinedo, 
Lustosa e Cernadelo, a partir de 01 de agosto de 2015, 
assim: 
Empreendimento de Cernadelo: 
- Ana Maria Pinto silva Coelho de 25,60€ para 55,38€; 
- Maria Emília Ribeiro Torres de 4,85€ para 5,57€; 
- Elsa Bessa Mendes de 22,68€ para 97,59€ 
Empreendimento de  Lustosa: 
- Maria do Céu Ferreira Pinto de 6,16€ para 6,88€. 
Empreendimento de Meinedo: 
- Sebastião Cunha Ferraz de 4,85€ para 4,19€; 
- Maria Madalena Mendes Sousa de 90,97 para 153,83€; 
- Delfina de Jesus Ferreira Pinto de 4,85€ para 5,99€; 
- Maria Cristina nunes Ferreira da Silva de 6,25€ para 
4,19€; 
- Maria Emília Sousa Pacheco de 4,85€ para 4,19€; e 
- António Manuel Pereira Silva Borges de 10,57€ para 
8,54€. 

Aprovado Unanimidade 

Atualização do valor da renda em regime de 
arrendamento apoiado de sete arrendatários dos 
empreendimentos de habitação social de Meinedo, 
Lustosa e Cernadelo, a partir de 01 de agosto de 2015, 
assim: 
Empreendimento de  Lustosa: 
- Maria Lucinda Moreira Bessa de 23,71€ para 4,22€;  
- Cândido João Alves Silva de 52,62€ para 55,38€; 
- Maria Alice Alves Silva Neto de 19,01 para 17,58€; e 
- Carla Marisa Silva Meneses de 4,85€ para 67,36€. 
Empreendimento de Meinedo: 
- Maria Manuela Martins Rodrigues de 4,85€ para 36,89€; 
- Carla Patrícia Pinto Martins de 147,23€ para 90,33€; e 
- Ana Glória Sousa Coelho de 32,28€ para 31,40€. 
 

Aprovado Unanimidade 

Reajuste da renda efetuado pera a arrendatária Maria 
de Fátima Alves Garcês, residente no Empreendimento 
de habitação social de Lustosa para 45,39€, a partir de 01 
de agosto do ano em curso 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 

 
 



 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
União de Freguesias de Nespereira e Casais – 
Proposta do sr. vereador  do pelouro da 
Educação,  para a transferência da verba no 
valor de 200€, à União de Freguesias em 
destaque, como forma de compensação pelo 
transporte diário das refeições (aditamento à 
reunião de câmara de 02 de fevereiro/15). 

Aprovado Unanimidade 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB 2,3 de Lustosa – 
Proposta do sr. vereador dr. António Augusto 
dos Reis Silva para a atribuição de um subsídio 
no valor de 1.000€, ao Clube Federado de 
Basquetebol – “Nogueira Basket”, destinado a 
apoiar as despesas com o seu plano de 
atividades 

Aprovado Unanimidade 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB 2,3 de Lustosa – 
Proposta do sr. vereador do Pelouro da 
Educação para a atribuição de um subsídio no 
valor de 900€, à Associação em apreço, 
destinado a apoiar as despesas advenientes 
com a participação de alunos numa colónia 
de férias, Verão 2015 

Aprovado Unanimidade 

Associação de Cultura Musical de Lousada - 
Propõe o sr. vereador dr. António Augusto dos 
Reis Silva, para a  atribuição de um subsídio no 
valor de 25.700€, à associação em destaque, 
destinado a apoiar as despesas com o seu 
plano anual de atividades 

Aprovado Unanimidade 

Conselho Municipal de Educação - Nos termos 
da al. f) do nº. 3 do artº. 5º. do. Decreto-Lei nº. 
7/2003, de 15/01, alterado pelo Decreto-Lei nº. 
72/2015, de 11/05 o sr. vereador do pelouro da 
Educação dá conhecimento de que passam a 
integrar o Conselho Municipal de Educação os 
Diretores dos Agrupamentos de Escolas 

Aprovado Unanimidade 

LAC Basquetebol - Proposta do sr. vereador do 
Pelouro do Desporto para a atribuição de um 
subsídio no valor de 600,00€  ao LAC 
Basquetebol, destinado a apoiar na 
organização do Torneio de Basquetebol 3x3, 
em parceria com a Associação de 
Basquetebol do Porto 

Aprovado Unanimidade 

 


