
 

  
 

EEDDIITTAALL  NNºº..  9977//DDAARRHH//22001188  
  

 
 

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  0077  ddee  mmaaiioo  ddee  22001188..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1144,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1166  ddee  mmaaiioo  ddee  22001188..  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 



 

 
 

1. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 
 
 
2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

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

Aprovar Maioria 

Alienação do lote nº. 12 da ZAE, a favor da 
empresa LOPES PEREIRA A UNIPESSOAL, LDA, 
contribuinte fiscal nº. 510 921 035, com sede 
na Rua Nova do Pinheiro, nº. 385, B1, 
Freguesia de Lustosa, concelho de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

 
 

3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

A Câmara tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria referente ao dia quatro 
de maio do corrente ano, que totaliza um 
saldo de dois milhões setecentos e oitenta e 
sete mil duzentos e quarenta e um euros e 
seis cêntimos. 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Fornecimento de energia em MT,BTE,BTN ≥ 
20,7Kva, BTN ≤ 20,7 kva e IP – Acordo Quadro 
– ESCLARECIMENTOS. 

Aprovar Unanimidade 

 
 
 
4. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Informação n.º 330/DOMA/18 – 
“Beneficiação da EM desde a Rua da Igreja 
(Cernadelo) à EM 564-2 (Macieira) – 

Aprovar Unanimidade 



 

Concurso Público” – Aprovação da 
prorrogação do prazo de execução da 
empreitada em 60 dias, de caráter gracioso 
– Ratificação do Despacho. 
Informação n.º 338/DOMA/18 – “Obras de 
requalificação e de eficiência energética 
do edifício da Biblioteca – Reabilitação da 
Biblioteca Municipal” – Aprovação do 
projeto de execução – Ratificação do 
Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 347/DOMA/2018 – “Obras de 
requalificação e de eficiência energética 
do edifício dos Serviços Técnicos” – 
Aprovação do Anteprojeto” – Ratificação do 
Despacho 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 2623/18 – “Rede de 
abastecimento de água em St.º Estêvão 
(Parte Baixa” – Aprovação da execução dos 
trabalhos por Administração Direta, do 
orçamento, memória descritiva, peças 
desenhadas e plano de segurança e saúde.- 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 311/DOMA/18 – “Rede de 
drenagem de águas residuais – Alvarenga” – 
Autorização de constituição de servidão 
administrativa de aqueduto público 
subterrâneo – Aprovação da minuta do 
protocolo a celebrar entre o Município de 
Lousada e Herdeiros de Maria de Jesus, bem 
como a respetivas contrapartidas. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 328/DOMA/18 – “Cedência 
gratuita de terreno para a obra de 
Beneficiação da EM 561 desde a EN 207 
(Ordem) à EN 106 (Sousela) – Aprovação do 
Protocolo de acordo de cedência de 
terreno a celebrar entre o Município de 
Lousada, a União de Freguesias de Cristelos, 
Boim e Ordem e João Pedro Osório 
Sarmento Pimentel e Ana Rita Azevedo 
Mendes de Beires Sarmento Pimentel, Teresa 
Isabel Osório Sarmento Pimentel Adão da 
Fonseca e António Manuel Adão da 
Fonseca, bem como as respetivas 
contrapartidas – Ratificação do Despacho. 

Aprovar Unanimidade 

Informação n.º 624/18 – União Desportiva de 
Lagoas – Aprovação da cedência de 
materiais no valor de 2.543,21 € para 
construção de muro de suporte e desvio de 
águas pluviais.  

Aprovar Unanimidade 

 
 
 

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



 

 
 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 2799/2018 - Atualização de 
renda em regime de arrendamento apoiado 
de vinte e seis arrendatários dos 
Empreendimentos de Habitação Social de 
Meinedo, Cernadelo e Lustosa. 

Aprovar Maioria 

 
 
 

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

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Acordo de Parceria entre o Turismo do Porto 
e Norte de Portugal, E.R. e o Município de 
Lousada - Ratificação do despacho do Sr. 
Presidente de 16 de abril de 2018. 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação do Protocolo de Colaboração 
WRC Vodafone Rally de Portugal 2018 - 
SUPER SPECIAL STAGE DE LOUSADA, a 
celebrar entre o Município de Lousada, 
Automóvel Clube de Portugal e Clube 
Automóvel de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio a Associações do 
Concelho, conforme lista discriminada, 
destinado a apoiar as necessidades 
decorrentes da execução dos seus planos 
anuais de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio a Associações do 
Concelho, destinados a apoiar as 
necessidades decorrentes da execução dos 
seus planos anuais de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
18.000,00€ à Associação Desportiva 
Recreativa e Cultural Valmesio destinado a 
financiar as obras do Pavilhão 
Gimnodesportivo do Valmesio. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
3.000,00€ à Associação Kento Juku Karate 
Portugal destinado a apoiar a realização do 
Campeonato Europeu de Karate. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
3.000,00€ à AFALousada, destinado a apoiar 
a realização do evento RUA – Festival 

Aprovar Unanimidade 



 

Associativo. 
Atribuição de um subsídio no valor de 
1.000,00€ à Associação de Desenvolvimento 
“Despertar Vilar do Torno e Alentém”, 
destinado a apoiar as necessidades 
decorrentes da execução do seu plano 
anual de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
500,00€ à ACRRP – Associação Cultural 
Recreativa Renascer da Primavera, 
destinado a apoiar as necessidades 
decorrentes da execução do seu plano de 
atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
1.500,00€ ao Rancho Folclórico Nossa Sr.ª 
D’Ajuda – Associação Recreativa e Cultural, 
destinado ao desenvolvimento das suas 
atividades e valorização da sede. 

Aprovar Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor unitário 
de 1.250,00€ aos sete ranchos folclóricos 
existentes no Concelho, destinado a apoiar 
as necessidades decorrentes da execução 
dos seus planos anuais de atividades. 

Aprovar Unanimidade 

Aprovação de minuta do Protocolo de 
Colaboração Cultural a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Lousada e a Banda 
Musical de Lousada. 

Aprovar Unanimidade 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2017/2018 – Isenção 
do pagamento da componente de refeição 
escolar aos alunos Ronaldo Jacinto Araújo 
(período de fevereiro a junho de 2018) e 
Rodrigo Filipe Ferreira Sampaio (período de 
setembro a junho de 2018). 

Aprovar Unanimidade 

Transferência de verba para a Junta de 
Freguesia de Caíde de Rei destinada a 
minimizar as despesas dos transportes 
executados pela mesma no que diz respeito 
aos alunos oriundos da UEEEA – Escola 
Básica de Caíde de Rei para a Casa da 
Boavista (ACIP). 

Aprovar Unanimidade 

Isenção do pagamento de transporte 
escolar do aluno Tiago Manuel Ribeiro 
Pacheco com efeitos a partir do mês de 
maio, inclusive, até final do presente ano 
letivo. 

Aprovar Unanimidade 

 


