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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  1166  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001177..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  7755,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  3300  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001177..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Doação, por parte da associação "Futebol Clube 
de Romariz", de prédio rústico, sito no Lugar de 
Romariz, freguesia de Meinedo, o que é parte (a 
desanexar) do prédio descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Lousada n. º 1706 da 
freguesia de Meinedo, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 2429 da freguesia respetiva, 
ficando o mesmo afeto à construção de 
equipamentos desportivos e promoção da 
prática desportiva do concelho – Aceitação de 
doação 

Aprovar Unanimidade 

Doação, por parte do Aparecida Futebol Clube, 
de prédio rústico sito no Lugar da Vista Alegre 
(atualmente Rua de Sezões), freguesia do Torno, 
Lousada, inscrito na matriz predial rústica da 
respetiva freguesia do Torno sob o n. º 81, prédio 
atualmente descrito na Conservatória de Registo 
Predial sob o n.º 1372, ficando o mesmo afeto à 
instalação de equipamentos desportivos e 
promoção da prática desportiva do concelho 
 – Aceitação de doação/Revogação da 
deliberação da Câmara Municipal de 5 de 
Setembro de 2016/Retificação da escritura de 
doação celebrada a 1 de dezembro de 2016 
entre o Município de Lousada e o "Aparecida 
Futebol Clube" 

Aprovar Unanimidade 

Associação de Municípios do Vale do Sousa - 
Fixação das Quotas Mensais para 2017 Aprovar Unanimidade 

 
 
 

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 9725/16 – Pedido Novo - 
Aprovação da atribuição do tarifário social por 
se enquadrar no artigo 22.º do Regulamento 
Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos, ERSAR); “Isenção da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais” - 
Aprovação da proposta para deferimento do 
pedido de isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e águas residuais por 
insuficiência económica – Palmira Conceição 
Moreira Ribeiro – Ordem - (Consumidor n.º 20759) 

Concordar com o proposto Unanimidade 

Informação n.º 893/DOMA/16 – “Aquisição de 
Luminárias LED´S – Concurso Público 
Internacional” – Aprovação da Relação n.º 2 de 
Aceitação no valor de 248.906,42€  - Ratificação 
do Despacho 

Aprovar Unanimidade 



 

 
Informação n.º 4/DOMA/17 – “Aquisição de 
Luminárias LED´S – Concurso Público 
Internacional”. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 13/DOMA/17 – “Beneficiação do 
CM 1150 desde a EN 207-2 ao Largo da Feira – 
Concurso Público” – Aprovação do Plano de 
Segurança e Saúde, bem como a nomeação 
dos intervenientes em obra 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 13/DOMA/17 – “Beneficiação do 
CM 1150 desde a EN 207-2 ao Largo da Feira – 
Concurso Público” – Aprovação da minuta do 
contrato e respetiva celebração 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 16/DOMA/17 – “Beneficiação da 
Rua de Santana em Boim até à EN 320 em 
Meinedo” 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 18/DOMA/17 – “Beneficiação da 
EM desde a Rua da Igreja (Cernadelo) à EM 564-
2 (Macieira)” 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 20/DOMA/17 – “Acesso à EB1/JI 
de Boavista – Silvares, desde o entroncamento 
da EM 605 à EN 207 – Beneficiação da Rua Fonte 
de St.º António – Concurso Público” – Aprovação 
da minuta do contrato e respetiva celebração 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 23/DOMA/17 – “Assinatura da 
alteração ao anexo I do protocolo de 13 de 
Junho de 2001 ” – Aprovação de protocolo a 
celebrar entre o Município de Lousada e a EDP 
Distribuição – Energia, S.A., para aplicação do 
Novo Anexo I 

Aprovar  

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

TURISMO 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Atribuição de um subsídio aos familiares das 
vítimas do acidente de viação, ocorrido no 
passado dia 8 de janeiro, no valor de 500€ 
(quinhentos euros), para fazer face a despesas 
com a deslocação dos mesmos a França para 
acompanhamento dos restantes familiares 
hospitalizados, nomeadamente, os 2 filhos 
menores da vítima mortal 

Aprovar Unanimidade 

Proposta para atribuição de um subsídio à 
Associação de Desenvolvimento e Apoio Social 
de Meinedo, no valor de 10.000,00 € (dez mil 
euros), para colmatar despesas decorrentes da 
abertura de uma nova resposta social (Serviço 
de Apoio Domiciliário) 

Aprovar Unanimidade 

 
 



 

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

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
“Jangada – Cooperativa Profissional de Teatro, 
CRL” – Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração a celebrar entre este Município e a 
“Jangada – Cooperativa Profissional de Teatro, 
CRL” 

Aprovar Unanimidade 

Oppidum n.º 9 – Aditamento à lista dos preços 
das publicações municipais, postais e outros 
artigos existentes e vendidos na Loja interativa do 
Posto de Turismo 

Aprovar Unanimidade 

LADEC – Atribuição de subsídio no valor de 
7.500,00€ para atividades a desenvolver em 
colaboração com a Câmara Municipal, 
nomeadamente no desfile de carnaval/2017 e 
festa das francesinhas/2017 

Aprovar Unanimidade 

Desfile de Carnaval Escolar 2017 – Aprovação da 
organização, nomeadamente a atribuição de 
prémios monetários a todos os estabelecimentos 
de ensino, oficiais e públicos do concelho,  
 

Aprovar Unanimidade 

Desfile de Carnaval 2017 – Aprovação do 
programa de animação, subordinado ao tema – 
“Ambiente e Biodiversidade”, a decorrer no dia 
28.02.2017 e atribuição de prémios monetários a 
todos os estabelecimentos de ensino, oficiais e 
públicos do concelho,  
 

Aprovar Unanimidade 

Clube Motard de Figueiras – Atribuição de 
subsídio no valor de 3.000,00€, pago em 3 
tranches de 1.000,00€ cada, destinado a apoiar 
a realização de três provas 

Aprovar Unanimidade 

Lousada Académico Clube, Secção de 
Basquetebol – Atribuição de um subsídio no valor 
de 500,00€, destinado a ajudar a custear as 
despesas com a deslocação aos Açores para 
efetuar a Jornada Dupla na Ilha Terceira e Ponta 
Delgada 

Aprovar Unanimidade 

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Lousada – Atribuição de um 
subsídio no valor de 54.000,00€, pago em 12 
tranches de 4.500,00 cada, destinado a fazer 
face às despesas com as suas atividades 
regulares (meses de janeiro a dezembro de 2017) 

Aprovar Unanimidade 

Agrupamentos de Escolas do Concelho – 
Transferência de verbas destinadas a auxiliar no 
desenvolvimento de atividades relacionadas 
com cursos vocacionais, nos seguintes termos- 
Agrupamento de Escolas Lousada Este – 
5 936,06€;---------------------------- 
- Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca – 
3.285,45€;---------------------- 
- Agrupamento de Escolas Lousada – 3.198,82€; 
e------------------------------- 

Aprovar Unanimidade 



 

- Agrupamento de Escolas de Lousada Oeste – 
715,50€.------------------------ 
 
Associações de Pais do Concelho – Atribuição de 
um subsídio a quatro associações de pais do 
concelho, destinado a custear despesas com 
fotocópias para o desenvolvimento das 
atividades de enriquecimento curricular e 
atividade pedagógica normal desenvolvidas nas 
Escolas do 1.º ciclo da Rede Pública. 
 

Aprovar Unanimidade 

Seguros Desportivos – Aprovação da 
comparticipação do custo do seguro desportivo 
às Coletividades identificadas no anexo I de 
acordo com a minuta do protocolo cuja 
aprovação também se solicita 

Aprovar Unanimidade 

Contrato de Comodato – Aprovação da minuta 
do Contrato de Comodato a estabelecer entre 
este Município e a União de Freguesias de 
Cristelos, Boim e Ordem 

Aprovar Unanimidade 

“Na Linha do Tempo” – Atribuição de um subsídio 
no valor de 1.000,00€ à Associação das 
Coletividades do Concelho de Valongo, 
destinado a apoiar as despesas com a 
realização de quatro demonstrações de Jogos 
Tradicionais em escolas bem como a montagem, 
acompanhamento, divulgação e interpretação 
de uma exposição alusiva ao tema 

Aprovar Unanimidade 
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