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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  1188  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001166..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  5522,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2255  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001166..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Constituição de direito de superfície – Parcela de 
terreno para construção, sita no lugar de 
Pereiras, nº. 1, freguesia de Caíde de Rei, 
concelho de Lousada, a favor da Associação 
dos Voluntários de Caíde de Rei, destinada à 
localização da sua sede – 2º aditamento à 
deliberação 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

2.  DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Proc. n.º 6/L/01 – Alteração à licença de 
loteamento ( 3.ª fase), titulada pelos Alvarás de 
Loteamento n.º(s) 4/02 (1.ª fase) e 2/04 (2.ªfase), 
em nome de Casa de Vila Verde – Sociedade 
Agrícola, Lda. e formulado por Imofamosa, 
Imobiliária, S.A., proprietária da 3.ª fase, sito no 
lugar de Vila Verde, freguesia de Caíde de Rei 
(Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 08/01/2016, exarado na informação 
técnica datada de 04/01/2016). 

Aprovar a alteração à 
licença de utilização, bem 
como aprovar o valor da 
compensação pelas áreas 
não cedidas é de 5.358,69€, 
devendo apresentar os 
projetos de obras de 
urbanização corrigidas 
atendendo à alteração 
proposta, incluindo o 
respetivo plano de 
acessibilidades 

Unanimidade 

Proc. n.º 9/L/79 – Alteração ao lote n.º 6 do 
Alvará de Loteamento n.º9/79, em nome de 
Joaquim António da Silva Santos, sito no lugar de 
S. Gonçalo, freguesia de Macieira (Despacho 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 
12/01/2016, exarado na informação técnica 
datada de 11/01/2016) 

Aprovar a alteração Unanimidade 

Proc. n.º 09/L/79 - Alteração ao lote n.º 7 do 
Alvará de Loteamento n.º9/79, em nome de 
António dos Santos, sito no lugar de S. Gonçalo, 
freguesia de Macieira (Despacho proferido pelo 
Sr. Presidente da Câmara em 12/01/2016, 
exarado na informação técnica datada de 
11/01/2016) 

Aprovar a alteração Unanimidade 

Proc. n.º 14/L/97 - Alteração ao lote n.º 5 do 
Alvará de Loteamento n.º4/99, em nome de 
Maria Engrácia da Silva (anteriormente em nome 
de António dos Santos), sito no lugar de S. 
Gonçalo, freguesia de Macieira (Despacho 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 
12/01/2016, exarado na informação técnica 
datada de 11/01/2016) 

Aprovar a alteração Unanimidade 

 
 
 



 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 3012/15 – Deferimento do pedido 
de redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos 
por insuficiência económica – Paulina Paula 
Bessa Pacheco – Utente n.º 24114 (Casais). 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 3085/15 – Deferimento da isenção 
total da tarifa de disponibilidade de água e 
saneamento, bem como do pedido de redução 
da tarifa de resíduos sólidos urbanos por 
insuficiência económica – Sérgio Rodrigo 
Ramalho Castro – Consumidor n.º 10936 (Caíde 
de Rei) 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 3111/15 – Deferimento do pedido 
de redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos 
por insuficiência económica – Ana Maria Ferreira 
Nunes – Utente n.º 24847 (Meinedo). 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 3014/15 – Deferimento do pedido 
de redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos 
por insuficiência económica – Fernanda da 
Conceição Ribeiro Peixoto – Utente n.º 4939 
(Figueiras) 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 3076/15 – Deferimento do pedido 
de redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos 
por insuficiência económica – Ana Paula Pereira 
dos Santos – Utente n.º 24698 (Ordem) 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 3015/15 – Deferimento do pedido 
de redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos 
por insuficiência económica – Maria da 
Conceição Costa Rodrigues – Utente n.º 22465 
(Caíde de Rei) 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 376/15 – Indeferimento do pedido 
de redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos 
por insuficiência económica – Maria Delfina 
Ferreira da Rocha – Consumidora n.º 15842 
(Caíde de Rei) 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 377/15 – Deferimento da redução 
de 50% da tarifa de disponibilidade de água e 
saneamento por insuficiência económica – Maria 
Delfina Ferreira da Rocha – Consumidor n.º 15842 
(Caíde de Rei). 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 49/DOMA/16 – “Trilho do Sousa – 
Ligação do Parque Urbano ao Rio Sousa” – 
Cedência gratuita de terreno para a 
implementação do percurso pedestre - 
Aprovação do Contrato Promessa de Cedência 
Gratuita a celebrar entre o Município de Lousada 
e Francisco Sérgio Morais da Rocha e esposa 
Célia Cristina da Silva Pacheco; José Ribeiro da 
Silva e esposa Maria Armanda Ribeiro Esteves e 
Maria José Barbosa Pereira de Sousa e respetivas 
contrapartidas 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
 



 

4. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 5/2016 - Atualização do valor da 
renda em regime de arrendamento apoiado de 
cinco arrendatários dos Empreendimentos de 
Habitação Social de Lustosa e Cernadelo, a 
partir de 1 de abril de 2016, assim:  
Empreendimento de Lustosa:  
- Maria Emilia Gomes Sousa de 35.05€ para 
12,01€;  
- Maria de  Lurdes Couto Rocha Neto de 5,05€ 
para 10,41€;  
- Carlos Augusto Marques Nogueira Pires de 5,05€ 
para 122,50€; e  
- Maria Glória Barbosa Magalhães, de 27,61€ 
para 13,28€.  
Empreendimento de Cernadelo:  
- Sandra Maria Oliveira Silva de 5,05€ para 4,19€. 
 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
 
 

5. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO EDESPORTO 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
 
 
 
 
16Atribuição de subsídios às Associações abaixo 
indicadas para custear as despesas com 
fotocópias para o desenvolvimento das 
atividades de enriquecimento curricular e 
atividade pedagógica normal desenvolvidas nas 
escolas do 1º. Ciclo da Rede Pública, pagos em 
12 tranches mensais iguais até ao dia 25 de cada 
mês, assim:  
 
- Associação de Pais dos Agrupamentos de 
Escolas de Lousada Oeste – 4229,04€;  
 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da escola E.B. 2, 3 de Lustosa – 
5.166,36€;  
 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento Vertical de Escolas 
Este – 4.229,04€;  
 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação de E.B. 2,B – 2.343,24€;  
 

Aprovar  Unanimidade 



 

Desfile de Carnaval Escolar 2016” – Aprovação 
da organização 

Aprovação e atribuição de 
prémios monetários a todos a 
todos os estabelecimentos 
de ensino, oficiais e público 
do concelho, tomando 
como base as regras abaixo 
definidas uma vez que só 
poderão apurar os reais 
encargos após a receção 
das inscrições:  
- até 2 turmas – 150,00€  
- de 3 a 7 turmas -  200,00€  
- 8 a 11 turmas – 400,00€  
- Mais de 11 turmas – 750,00€  
 

Unanimidade 

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Lousada – Atribuição de subsídio 
no valor de 27.000,00€, destinado a fazer face às 
despesas com as suas atividades regulares, para 
os meses de janeiro a junho 

Aprovar  Unanimidade 

LADEC – Lousada Associação de Eventos 
Culturais  atribuição de um subsídio, no valor de 
7.500,00€, para atividades a desenvolver em 
colaboração com o Município de Lousada, 
nomeadamente no desfile de carnaval/2016 e 
festa das francesinhas/2016 

Aprovar  Unanimidade 

“Desfile de Carnaval 2016” – Aprovação do 
programa de animação, bem como prémios de 
participação 

Aprovar  Unanimidade 

Jangada – Cooperativa Profissional de Teatro, 
CRL – Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração 

Aprovar  Unanimidade 
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