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Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Atribuição de um Voto de Louvor ao atleta da 
“Lousada Séc. XXI” José Ricardo Sousa, pelo título 
de Vice-campeão dos 400 metros estilos na 
época de 2014/2015 

Aprovar  Unanimidade 

Atribuição de um Voto de Louvor aos atletas da 
“Lousada Séc. XXI” Carlos Bessa, Eduardo Duarte 
e Ricardo Marques, José Ricardo Sousa, António 
Pinto, José Pedro Santos e Jorge Morais, pelo 
título de Vice- campeões (subida da 4.ª para a 
3.ª Divisão em absolutos) 

Aprovar  Unanimidade 

Atribuição de um Voto de Louvor à Associação 
de Hóquei de Lousada pelo título de Campeões 
Nacionais de Hóquei em Campo Sub18, época 
2014/2015 

Aprovar  Unanimidade 

Atribuição de um Voto de Louvor à Equipa Sénior 
Masculino da Associação de Hóquei de Lousada 
pelo título de vencedor do Eurohockey Club 
Champions Challenge II – Men – 2015 

Aprovar  Unanimidade 

Atribuição de um Voto de Louvor aos atletas da 
Associação de Hóquei de Lousada, João 
Valinhas e Carlos Magalhães pela nomeação 
para a Dream Team do Campeonato Nacional 
de Hóquei em Campo 2014/2015 

Aprovar  Unanimidade 

Atribuição de um Voto de Louvor à Equipa Sénior 
Masculino da Associação de Hóquei de Lousada 
pelo título de vencedor da Supertaça de 
Portugal “Carlos Fernandes” 

Aprovar  Unanimidade 

Atribuição de um Voto de Louvor ao atleta Bruno 
Santos da equipa sénior masculina da 
Associação de Hóquei de Lousada por ter sido 
considerado o melhor marcador do 
Campeonato Nacional de Hóquei Indoor, época 
2015/2016 

Aprovar  Unanimidade 

 
 

 
2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Processo Disciplinar nº. 1/NR/PD/2015, instaurado 
ao trabalhador António Rodrigo Leite da Silva 
Ribeiro – Aplicação da pena 

Aplicar ao arguido a sanção 
de 40 dias de suspensão, 
suspensa da sua execução 
pelo período de um ano, a 
contar da data da 
notificação ao arguido da 
respetiva decisão, 
caducando, tal suspensão, 
se o arguido vier a ser, no seu 
decurso, condenado 
novamente em virtude de 
processo disciplinar. 
 

Quatro votos 
a favor e três 
votos em 
branco 



 

Processo Disciplinar nº. 2/NR/PD/2015, instaurado 
à trabalhadora Olga Fernanda Monteiro 
Carvalho – Aplicação da Pena 

Aplicar à arguida a sanção 
de 240 dias de suspensão, 
suspensa da sua execução 
pelo período de dois anos, a 
contar da data da 
notificação à arguida da 
respetiva decisão, 
caducando, tal suspensão, 
se a arguida vier a ser, no seu 
decurso, condenada 
novamente em virtude de 
processo disciplinar 

Quatro votos 
a favor e três 
votos em 
branco 

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

Ratificar as avaliações de 
desempenho das unidades 
orgânicas: 
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 
Divisão de Ação Social, 
Juventude, Atividades 
Económicas e Turismo-BOM 

Maioria com 
abstenção 
dos senhores 
Vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Regulamento do Serviço de Abastecimento de 
Água e Saneamento de Águas Residuais e 
Urbanas e Regulamento do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos – Publicitação do início do 
procedimento – artº. 98º. Do CPA 
 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º S/N/L/76 – Alteração ao lote n.º 15 do 
Alvará de Loteamento n.º7/77, em nome de 
Sérgio Daniel Ferreira dos Santos, sito no lugar de 
Chamistães, União das freguesias de Lustosa e 
Barrosas (Santo Estevão) (Despacho proferido 
pelo Sr. Presidente da Câmara em 27/04/2016, 
exarado na informação técnica datada de 
26/04/2016) 

Aprovar  Unanimidade 

 

 
 
 
 



 

4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 1874/16 – Pedido de redução da 
tarifa de RSU, em nome de Maria de Fátima 
Martins Nunes Ribeiro – Nevogilde (utente n.º 
10174) 

Indeferir Unanimidade 

Informação n.º 1857/16 – Pedido de redução da 
tarifa de RSU, e pedido de isenção total da tarifa 
de disponibilidade de água e saneamento, em 
nome de Agostinho Lopes de Brito – Caíde de Rei 
(consumidor n.º 15768) 

Indeferir o pedido de 
atribuição do tarifário social 
da tarifa de RSU e deferir o 
pedido de isenção total da 
tarifa de disponibilidade de 
água e saneamento 

Unanimidade 

Informação n.º 12/SCGC/16 – Construção da 
Rede de Águas Residuais na Ordem – Lugar do 
Vale ou Rego – Autorização de Constituição de 
Servidão de Aqueduto – Vanessa Guadalupe 
Ferreira da Silva Cardoso – Aprovação da minuta 
da Autorização de Constituição de Servidão de 
Aqueduto 

Aprovar  Unanimidade 

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

TURISMO 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Lousada Séc. XXI” – Conhecimento e apreciação 
do relatório apresentado pelo Conselho de 
Administração relativo ao 1.º trimestre de 2016, 
devendo o mesmo ser igualmente remetido para 
conhecimento, à próxima sessão do Órgão 
Deliberativo 

Tomar conhecimento e 
remetê-lo ao Órgão 
Deliberativo 

Unanimidade 

Super Special Stage de Lousada / wrc Vodafone 
Rally de Portugal 2016 - aprovação da minuta do 
protocolo de colaboração a celebrar entre a 
C.M.L., ACP e CAL 

Aprovar Unanimidade 
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