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  --------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Trilho do Sousa – Ligação do Parque Urbano ao 
Rio Sousa – Desafetação de bens do domínio 
público municipal, nos termos da al. q) do nº. 1 
do artº. 25º da Lei nº. 75/2013, de 12/09 
 

Aprovar Unanimidade 

Informação nº. 7478/2016 - Fornecimento 
contínuo de gasóleo rodoviário aditivado a 
granel – 2017 - aprovação do envio de um 
convite aos co-contratantes do acordo quadro, 
cujo valor máximo contratual é de 370.000,00€, 
acrescidos do valor do IVA, convite à 
apresentação das propostas e o caderno de 
encargos e júri do concurso 
 

Aprovar Unanimidade 

Anulação do Contrato de Financiamento 
Celebrado com o BPI, Relativo ao Empréstimo a 
médio e longo prazo até € 795.000,00, destinado 
ao financiamento do projeto de investimentos na 
"Requalificação de Equipamentos Desportivo." 
 

Aprovar 

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Ratificação do despacho de 13/09/2016, com 
carácter de urgência para Contração de 
Empréstimo a longo prazo ate € 795 000,00, para 
financiamento do projeto de investimentos na 
"Requalificação de Equipamentos Desportivos e 
respetiva contratação 

Aprovar e submeter o 
assunto ao Órgão 
Deliberativo para a 
autorização da contratação 
do empréstimo em apreço, 
nos termos da alínea f) do nº. 
1 e nº. 4 do artº. 25º da Lei nº. 
75/2013, de 12/09 

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Anulação do contrato de Financiamento 
Celebrado com o BPI, relativo ao empréstimo a 
médio e longo prazo até € 2.200.000,00, 
destinado ao financiamento do projeto de 
investimentos na " Requalificação da Rede Viária 
Municipal 
 

Aprovar 

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Ratificação do despacho de 13/09/2016, com 
carácter de urgência para a Contração de 
Empréstimo a médio e longo prazo ate € 2 200 
000,00, para financiamento do projeto de 
investimentos na Requalificação da Rede Viária 
Municipal e respetiva contratação" 

Aprovar e submeter o 
assunto ao Órgão 
Deliberativo para a 
autorização da contratação 
do empréstimo em apreço, 
nos termos da alínea f) do nº. 
1 e nº. 4 do artº. 25º da Lei nº. 
75/2013, de 12/09 

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Caducidade de lugar de feira nº 79 (Gisela Maria 
Ferreira Martins) 
 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
 
 



 

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Proc. n.º 3/L/85 - Alteração ao lote n.º 5 do Alvará 
de Loteamento n.º3/89, em nome de Celso 
Emanuel Marques Rodrigues, sito no lugar de 
Arcas, freguesia da União das freguesias de 
Cristelos, Boim e Ordem (Despacho proferido 
pelo Sr. Presidente da Câmara em 19/09/2016, 
exarado na informação técnica datada de 
14/09/2016) 

Aprovar Unanimidade 

 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 5058/16 – Pedido Novo - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, ERSAR); Informação n.º 6802/16 
- “Isenção das tarifas de disponibilidade de água 
e saneamento” - Aprovação da proposta para 
deferimento do pedido de isenção total da tarifa 
de disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Paulo António 
Cordeiro Costa – Lustosa (consumidor n.º 13088) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 6338/16 – Renovação - “Redução 
da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição 
do tarifário social por não se enquadrar nos art.os 
22.º e 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Manuel 
Joaquim Simões Peixoto – Nevogilde (utente n.º 
10176) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 6378/16 – Pedido Novo - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, ERSAR); “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Cátia Daniela Silva 
Pinto – Nevogilde (consumidor n.º 17267) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 1848/16 – Renovação - “Redução 
da tarifa de RSU” - Aprovação da não atribuição 
do tarifário social por não se enquadrar nos art.os 
22.º e 23.º do Regulamento Tarifário do Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos, ERSAR) – Carlos 
Alberto G. Ribeiro Pacheco – Covas (Consumidor 
n.º 16836) 
 

Concordar com o proposto Unanimidade 



 

Informação n.º 6021/16 – Renovação - 
Aprovação da não atribuição do tarifário social 
por não se enquadrar nos art.os 22.º e 23.º do 
Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos, ERSAR); “Isenção das tarifas de 
disponibilidade de água e saneamento” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção de 50% da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Maria Palmira Pereira 
Sousa Rodrigues – Lustosa (consumidor n.º 16996) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 597/DOMA/16 – “Construção e 
alargamento da Rua do Picoto.” – Aprovação do 
Projeto de Execução. - Ratificação do Despacho 

Aprovar 

Maioria, 
abstiveram-se 
os senhores 
vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

. Informação n.º 642/DOMA/16 – “Beneficiação 
do C.M. 1150 desde a E.N. 207-2 ao Largo da 
Feira” – Aprovação do Projeto de Execução; 
Aprovação da abertura de Concurso Público no 
valor de € 360.168,00, bem como o Programa de 
Concurso, Caderno de Encargos, Programa 
Preliminar e Júri do Procedimento 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 7392/16 – “Rancho Folclórico N.ª 
Sr.ª da Ajuda” - Aprovação da atribuição de 
apoio em material no valor de € 654,36, para 
obras de reparação e pintura da sede 
(conclusão) 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 7393/16 – “Complexo Social de 
Lousada” - Aprovação da atribuição de apoio 
em material no valor de € 1.641,43, para 
construção de passeios 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 7507/16 – “Aparecida Futebol 
Clube” - Aprovação da atribuição de apoio em 
material no valor de € 2.394,31, para obras de 
requalificação 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 659/DOMA/16 – “Autorização de 
Constituição de Servidão Administrativa de 
Aqueduto – Construção da rede de água e 
águas residuais na Quinta do Paço - Torno 

Aprovar Unanimidade 

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

DESPORTO 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Refeição e prolongamento de horário 2016/2017 
- Isenção do pagamento de refeição escolar e 
pagamento do valor mínimo da componente de 
prolongamento de horário do aluno Marco 
Alexandre Costa Cunha para o ano letivo de 
2016/2017 
 

Aprovar Unanimidade 



 

Transportes Escolares 2016/2017 – Isenção do 
pagamento de transportes escolares para 
diversos alunos 

Aprovar Unanimidade 

Prémios de Mérito aos melhores alunos 2015/2016 
– Atribuição de prémios de mérito aos melhores 
alunos do Agrupamento de Escolas de Lousada, 
Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca e 
Agrupamento de Escolas Lousada Oeste no ano 
letivo de 2015/2016, nos seguintes termos:-- 
Agrupamento de Escolas de Lousada 
- Prémio de Mérito no valor de € 500,00 ao aluno 
José Pedro Moreira de Carvalho do Curso 
Científico-Humanístico de Ciências e 
Tecnologias.-------- 
- Prémio de Mérito no valor de € 500,00 à aluna 
Isabel Maria Teixeira da Silva do Curso Profissional 
de Técnico de Multimédia.--------------------------------- 
Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, 
Lousada 
- Prémio de Mérito no valor de €500,00 ao aluno 
Luís Pedro Magalhães da Silva do Curso 
Científico-Humanístico de Ciências e 
Tecnologias.--------------- 
- Prémio de Mérito no valor de €500,00 à aluna 
Vera Mónica de Sousa Pereira Pontes do Curso 
Profissional Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva.--------------------------------------------------------
------------------------------------- 
Agrupamento de Escolas Lousada Oeste 
- Prémio de Mérito no valor de €500,00 ao aluno 
Ricardo André Nunes Borges do Curso Científico - 
Humanístico de Ciências e Tecnologias.---------- 
- Prémio de Mérito no valor de €500,00 à aluna 
Joana Patrícia Moreira da Silva do Curso 
Profissional Técnico de Vitrinismo 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de subsídio ao LAC, Secção de 
Basquetebol, no valor de 4.000,00€, destinados a 
apoiar as necessidades decorrentes da 
execução dos planos anuais de atividades 

Aprovar Unanimidade 

Associação Recreativa e Desportiva de Macieira, 
no valor de 2.000,00€, destinados a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução dos 
planos anuais de atividades 

Aprovar Unanimidade 

Lista de preços das publicações municipais – 
Atualização da lista de preços das publicações 
municipais 

Aprovar Unanimidade 
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