
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  113344//DDAAFF//22001166  

  
 
 

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  jjuunnhhoo  ddee  22001166..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  6611,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1144  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001166..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Aquisição dos Lotes 24 e 25 da ZAE de Lustosa – 
Alteração da reserva dos lotes – Cessão de 
posição contratual 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 209/16 (RSP) – Pedido de certidão de 
compropriedade, em nome de Lourença de 
Sousa Rita (advogada), sob o prédio  sito na Rua 
da Ledesma, freguesia da União das freguesias 
de Lustosa e Barrosas (St.º Estevão, descritos na 
Conservatória do registo Predial de Lousada sob 
os nº.s 36, 37, 38, 39, 40 e 41) 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 422/DOMA/16 – “Cedência 
gratuita de terrenos para o alargamento do 
acesso ao Centre Escolar de Vilar do Torno e 
Alentém.” – Aprovação da minuta do Contrato 
Promessa de Cedência Gratuita a celebrar entre 
o Município de Lousada e Júlia Maria Pereira 
Melim, Maria Cristina Dias Carvalho e Maria 
Adelaide Ferreira Dias e respetivas contrapartidas 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 4331/16 – “Recuperação e 
Restauro da Capela Sr. do Padrão.” – Aprovação 
de atribuição de subsídio no valor de € 5.000,00 à 
Fabrica da Igreja da Paróquia de Barrosas St.º 
Estêvão 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 375/DOMA/16 – “Concurso 
Público Internacional – Fornecimento de 
Energia.” – Aprovação da renovação do 
contrato por mais um ano 
Galp Power  ………………. 200.510,49€ 
EDP Comercial ……………. 650.990,02€ 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 447/DOMA/16 – “Concurso 
Público Internacional - Fornecimento de 
Luminárias LED – Relatório Final.” – Aprovação da 
não adjudicação – Ratificação do despacho 
 

Aprovar Unanimidade 



 

Informação n.º 446/DOMA/16 – “Aquisição de 
Luminárias LED – Concurso Público Internacional.” 
- Ratificação do despacho – Aprovação de 
abertura de concurso 

Aprovar Unanimidade 

 

 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Associação Grupo de Dança Caídense – 
Aprovação da  Celebração do contrato 
comodato e respetiva minuta -  Ratificação do 
despacho do Sr. Presidente da Câmara de 
16/05/2016 

Aprovar Unanimidade 

Ação Social Escolar – Isenção do pagamento da 
componente de refeição escolar bem como a 
redução do valor a pagar pelo prolongamento 
de horário para o mínimo da aluna Carolina 
Ferreira Carneiro, para o ano letivo 2015/2016 

Aprovar Unanimidade 

Aparecida Futebol Clube – Atribuição de subsídio 
no valor de 500,00€ destinado a apoiar nas 
despesas com a participação no Torneio de 
Futebol que se vai realizar em Niort – França a 
realizar nos dias 18 e 19 de junho 

Aprovar Unanimidade 

LAC Basquetebol – Atribuição de subsídio no 
valor de 300,00€, destinado à entrega de prémios 
monetários aos vencedores do Torneio 3 X 3 

Aprovar Unanimidade 

Futebol Clube de Nespereira – Atribuição de um 
subsídio no valor de 400,00€, destinado a apoiar 
as necessidades decorrentes da execução do 
seu plano anual de atividades 

Aprovar Unanimidade 

 


	EDITAL nº. 134/DAF/2016
	Publicidade das deliberações tomadas pela Câmara Municipal
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Aquisição dos Lotes 24 e 25 da ZAE de Lustosa – Alteração da reserva dos lotes – Cessão de posição contratual
	Unanimidade
	Aprovar 
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Proc. n.º 209/16 (RSP) – Pedido de certidão de compropriedade, em nome de Lourença de Sousa Rita (advogada), sob o prédio  sito na Rua da Ledesma, freguesia da União das freguesias de Lustosa e Barrosas (St.º Estevão, descritos na Conservatória do registo Predial de Lousada sob os nº.s 36, 37, 38, 39, 40 e 41)
	Unanimidade
	Aprovar 
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Informação n.º 422/DOMA/16 – “Cedência gratuita de terrenos para o alargamento do acesso ao Centre Escolar de Vilar do Torno e Alentém.” – Aprovação da minuta do Contrato Promessa de Cedência Gratuita a celebrar entre o Município de Lousada e Júlia Maria Pereira Melim, Maria Cristina Dias Carvalho e Maria Adelaide Ferreira Dias e respetivas contrapartidas
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 4331/16 – “Recuperação e Restauro da Capela Sr. do Padrão.” – Aprovação de atribuição de subsídio no valor de € 5.000,00 à Fabrica da Igreja da Paróquia de Barrosas St.º Estêvão
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 375/DOMA/16 – “Concurso Público Internacional – Fornecimento de Energia.” – Aprovação da renovação do contrato por mais um ano
	Unanimidade
	Aprovar
	Galp Power  ………………. 200.510,49€
	EDP Comercial ……………. 650.990,02€
	Informação n.º 447/DOMA/16 – “Concurso Público Internacional - Fornecimento de Luminárias LED – Relatório Final.” – Aprovação da não adjudicação – Ratificação do despacho
	Unanimidade
	Aprovar
	Informação n.º 446/DOMA/16 – “Aquisição de Luminárias LED – Concurso Público Internacional.” - Ratificação do despacho – Aprovação de abertura de concurso
	Unanimidade
	Aprovar
	Resultado da votação
	Deliberação tomada
	Assunto
	Associação Grupo de Dança Caídense – Aprovação da  Celebração do contrato comodato e respetiva minuta -  Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara de 16/05/2016
	Unanimidade
	Aprovar
	Ação Social Escolar – Isenção do pagamento da componente de refeição escolar bem como a redução do valor a pagar pelo prolongamento de horário para o mínimo da aluna Carolina Ferreira Carneiro, para o ano letivo 2015/2016
	Unanimidade
	Aprovar
	Aparecida Futebol Clube – Atribuição de subsídio no valor de 500,00€ destinado a apoiar nas despesas com a participação no Torneio de Futebol que se vai realizar em Niort – França a realizar nos dias 18 e 19 de junho
	Unanimidade
	Aprovar
	LAC Basquetebol – Atribuição de subsídio no valor de 300,00€, destinado à entrega de prémios monetários aos vencedores do Torneio 3 X 3
	Unanimidade
	Aprovar
	Futebol Clube de Nespereira – Atribuição de um subsídio no valor de 400,00€, destinado a apoiar as necessidades decorrentes da execução do seu plano anual de atividades
	Unanimidade
	Aprovar

