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PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  
  
  

 

--------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiitt oo,,  PPrreessiiddeenntt ee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------  TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo,,  nnooss  tt eerrmmooss  ee  ppaarraa  eeffeeiitt ooss  pprreevv iisstt ooss  nnoo  aarrtt ºº..  5566ºº  ddoo  RReeggiimmee  
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Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
. Atribuição de um Voto de Louvor á Associação 
de Hóquei de Lousada: 
- Sub15/Mistos, pelo título de Campeões 
Nacionais, bem como aos seus atletas Marco 
Moreira, pela nomeação para o Dream Team e 
Ana António, pelo titulo de melhor guarda-redes 
da fase final.  
- Sub13/Mistos e Sub 18, Aos atletas da 
Associação de Hóquei de Lousada Gonçalo 
Marques, Vítor Pereira e José Barros, pela 
nomeação para o Dream Team e a  Diogo 
Marques, pelo título de melhor jogador da fase 
final e Rafael Oliveira pelo título de melhor 
guarda-redes da fase final. 

Aprovar  Unanimidade 

Atribuição de um Voto de Louvor ao Juventude 
Hóquei Clube, pelo título de bicampeão 
nacional de hóquei indoor no escalão de sub 18 
e ao seu atleta, Vasco Fernando da Silva Ribeiro, 
pelo prémio de melhor marcador no escalão sub 
18, no campeonato nacional hóquei indoor: 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
1. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 67/16 (RSP) – Certidão de 
compropriedade, em nome de Hugo Alexandre 
de Sousa Alves e Sónia Filipa Sousa Alves, sobre 
um prédio rústico, sito no lugar de Crasto, União 
das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem 
(despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 02/03/2016, exarado na informação 
técnica datada de 29/02/2016) 

Aprovar  Unanimidade 

Proc. n.º 20/L/01 – Alteração aos lotes n.º(s) 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121 e 
122 do Alvará de Loteamento n.º3/06, em nome 
de Urbimpério, S.A., sito na Costa Nova, União 
das freguesias de Cristelos, Boim e Ordem  
(Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 02/03/2016, exarado na informação 
técnica datada de 29/02/2016). 

Aprovar  Unanimidade 

Proc. n.º 3/L/85 – Alteração ao lote n.º1 do Alvará 
de Loteamento n.º3/89, em nome de Joaquim 
Nunes Ribeiro, sito no lugar de Arcas (rua do 
Comércio, n.º427), União das freguesias de 
Cristelos, Boim e Ordem  (Despacho proferido 
pelo Sr. Presidente da Câmara em 02/03/2016, 
exarado na informação técnica datada de 
02/03/2016). 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 



 

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
. Informação n.º 1093/16 – “Alteração de Trânsito 
– Rua do Factor – Caíde de Rei” - Aprovação da 
alteração do sentido de trânsito na Rua do 
Factor. 
 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 221/DOMA/16 – “Alargamento e 
Retificação da Estrada Municipal - Macieira.” - 
Aprovação do Protocolo de Acordo a celebrar 
entre o Município de Lousada e José de Sousa 
Marques e esposa Emília Rosa Teixeira dos Santos 
Marques e respetivas contrapartidas. 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 22/16 – “Tarifário Social - Art.º 22” - 
Aprovação da atribuição do tarifário social pelo 
período de dois anos (ao abrigo da alínea a) do 
n.º 2 do art.º 22.º do Regulamento Tarifário do 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – 
Maria Joaquina Ribeiro dos Santos – Vilar do 
Torno e Alentém (cons. n.º 15896) 

Aprovar  Unanimidade 

(Informação n.º 1250/16 – “Eficiência Energética – 
Piscinas Municipais de Lousada – Vistoria para 
Liberação Parcial da Caução (30%-D.L. n.º 
190/12)” - Aprovação da nomeação da 
comissão de vistoria, bem como a realização da 
mesma. 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
3. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E 

TURISMO 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
5.1. Informação nº. 24/2016 – Proposta de apoio 
económico para a comparticipação na 
aquisição de andarilho para menor, no âmbito 
do Regulamento para Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos do Município de Lousada. 
 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 29/2016 – Proposta de Protocolo 
de Colaboração a celebrar com a Santa Casa 
da Misericórdia de Lousada, relativo à Rede 
Local de Intervenção Social (RLIS) – Aprovação 
da minuta. 

Aprovar  Unanimidade 

Proposta – Atribuição de prémios, no valor de 675 
€, no âmbito do Concurso de Camélias, 
integrado no VII Festival Internacional de 
Camélias de Lousada. 
 

Aprovar  Unanimidade 

 
 



 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Transferência de verba para os agrupamentos de 
escolas – alteração do mapa anexo à 
deliberação de câmara de 07/12/2015 
 

Retificar a deliberação de 07 
de dezembro de 2015, 
ficando excluída de tal 
deliberação a transferência 
de verbas para aquisição de 
pellets para as salamandras 
dos estabelecimentos de 
ensino dos Agrupamentos de 
Escolas Dr. Mário Fonseca, 
Lousada Oeste e Lousada.---- 
Mais foi deliberado transferir 
para o agrupamento de 
Escolas de Lousada Este o 
valor de 240,00€, destinado à 
aquisição de lenha para as 
duas salamandras existentes 
na Escola Básica de 
Cernadelo 

Unanimidade 

Minutas de Contratos de Comodato – entre o 
município e as seguintes entidades: JANGADA – 
Cooperativa de Teatro Profissional, CRL, 
Associação de Solidariedade Social de 
Nevogilde, Rancho Folclórico Nossa Sr.ª da Ajuda 
– Associação Recreativa e Cultural, Centro Social 
e Paroquial de Sousela e Associação de Cultural 
Musical de Lousada. 

Aprovar as minutas dos 
contratos de comodato 
apreço, e revogar o contrato 
de comodato celebrado 
com a Associação de 
Solidariedade Social de 
Nevogilde celebrado em 12 
de novembro de 2008 

Unanimidade 

Federação de Folclore Português – proposta 
para que o Município se torne Sócio Auxiliar 
Coletivo bem como pagamento da quota. 

Aprovar  Unanimidade 
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