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1.ORGÃOS AUTÁRQUICOS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
VOTO DE LOUVOR - A Diogo Regadas, que se 
sagrou campeão nacional de velocidade na 
prova Moto 4 

Aprovar Unanimidade 

VOTO DE LOUVOR - Á equipa de Hóquei em 
Campo da Associação Desportiva de Lousada, 
pela conquista da supertaça Carlos Fernandes 
da época 2015/2016 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Associação Municípios do Vale do Sousa- 
Responsabilidade a imputar a este Município, 
relativamente ao Processo n. 99/06.6 BEPNF- 
Custas Processuais 

Aprovar Unanimidade 

Fornecimento Contínuo de Gasóleo Rodoviário a 
Granel para o ano de 2017 Aprovar  Unanimidade 

Adenda às Cláusulas Contratuais, relativas ao 
Empréstimo a médio e longo prazo até € 
2.200.000,00 -“ Requalificação da Rede Viária 

Aprovar  Unanimidade 

Adenda às Cláusulas Contratuais, relativas ao 
Empréstimo a médio e longo prazo até € 
795.000,00 “ Requalificação de Equipamentos 
Desportivos” 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 759/DOMA/16 – “Fornecimento 
de Luminárias LED – Concurso Público 
Internacional.” – Aprovação do Relatório Final e 
adjudicação à firma “Schréder Iluminação, S.A.” 
pelo valor de € 815.100,00. - Ratificação do 
Despacho 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 776/DOMA/16 – “Fornecimento 
de Luminárias LED – Concurso Público 
Internacional.” – Aprovação da minuta do 
contrato 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 775/DOMA/16 – “Acesso à EB1/JI 
de Boavista desde o entroncamento da EM 605 à 
EN 207 – Beneficiação da Rua Fonte de St.º 
António – Concurso Público.” – Aprovação do 
Plano de Segurança e Saúde, bem como 
aprovação da nomeação dos intervenientes em 
obra 

Aprovar  Unanimidade 



 

Informação n.º 8144/16 – “Paróquia de S. 
Veríssimo de Nevogilde” - Aprovação da 
atribuição de subsídio no valor de € 9.778,50, 
para colocação de carpintaria no Salão 
Paroquial, a atribuir nos termos constantes da 
informação (€ 5.000,00 no ano de 2016 e € 
4.778,50 no ano de 2017) 

Aprovar  Unanimidade 

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

TURISMO 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 8528/2016 – Atualização de renda 
em regime de arrendamento apoiado de três 
arrendatários do Empreendimento de Habitação 
Social de Lustosa 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Subsídio Banda Musical de Lousada - Custear 
despesas com aquisição de instrumento musical 
(Tuba 

Aprovar Unanimidade 

Bolsas de Estudo 2015/2016 – Número de bolsas 
de estudo e respetivos montantes a atribuir no 
ano letivo 2015/2016 
- 20 Bolsas de estudo no valor unitário de €650,00 
- 15 Bolsas de estudo no valor unitário de €450,00 
- 32 Bolsas de estudo no valor unitário €200,00 
 

Aprovar Unanimidade 

Bolsas de Apoio 2015/2016 – Atribuição de bolsa 
de apoio a dois alunos que frequentaram, no 
ano letivo 2015/2016, o ensino superior no 
estrangeiro (ensino artístico/musica) de forma a 
colmatar as elevadas despesas inerentes à 
frequência dessa formação, ano letivo 2015/2016 

Aprovar Unanimidade 
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