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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  0066  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001144..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  55,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1155  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 



 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Direitos de Preferência - Nos termos do n.º 1 do 
artigo 55º do Código do Imposto Municipal 
sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, de 12 
de Novembro de 2003, respeitante aos meses 
de julho   de 2013 

Não exercer o direito 
de preferência Unanimidade 

Concurso público para o fornecimento 
continuo de betuminoso 160/220 (Granel) -  
adjudicação do fornecimento à firma 
Petróleos de Portugal, Petrogal, SA, pelo valor 
contratual de 132.000,00€, acrescidos do IVA, 
bem como aprovar a  minuta do contrato e a 
sua celebração 

Aprovado Unanimidade 

Concurso público para o fornecimento de 
bens alimentares – Carnes e derivados para os 
estabelecimentos de educação e ensino do 
concelho de Lousada – ano 2014  -  
adjudicação do fornecimento do lote 1, no 
valor de 41.998,10€, acrescidos do IVA  e lote 3 
no valor de 40.269,50€, acrescidos do IVA, ao 
Talho Regilde, de Irmãos Vaz Monteiro, Ldª,  e 
o lote 2 no valor de 39.371,00€ e lote 4 no valor 
de   42.903,00€, acrescidos  do IVA, a Justino 
Ferreira e Pinheiro, Ldª.,  bem como aprovar a  
minuta do contrato a celebrar 

Aprovado Unanimidade 

 



 

 

2. DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Pedido de certidão de compropriedade em 
nome de Jaime Ribeiro, Advogado, sobre o 
prédio rústico sito no lugar de Souto de Rei, 
freguesia de Meinedo 

Deferido Unanimidade 

Legalização de armazém, sito em Uchas, 
freguesia de Pias, em nome de Fernando Jesus 
Martins  - Procº. nº. 71/2013 – reconhecimento 
do interesse municipal da legalização do 
armazém  

Deferido Unanimidade 

Construção de um armazém (legalização das 
alterações) sito em Cachada, freguesia do 
Torno, em nome de Joaquim Carvalho de 
Miranda - Procº. nº. 239/00 – Alv. Lic. nº. 33/01– 
reconhecimento do interesse municipal da 
legalização do armazém 

Deferido Unanimidade 

Alteração aos lotes n.ºs 29 e 30 do Alvará de 
Loteamento n.2/88, em nome de Anselmo 
Barbosa Marques leal, sito no lugar de Casais 
ou Santo António, Freguesia de Casais, de que 
é proprietário dos referidos lotes Luís de Sousa 
Ribeiro - Proc. n.º 9/L/83 

Aprovado Unanimidade 

 
 



 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Pedido de redução ou isenção das tarifas 
de disponibilidade de água e saneamento 
por insuficiência económica em nome de 
Ana de Jesus Vieira, consumidor nº. 10256 

Aprovado o direito à 
redução de 50%  Unanimidade 

Pedido de redução ou isenção das tarifas 
de disponibilidade de água e saneamento 
por insuficiência económica em nome de 
Adão António Magalhães Pinto, 
consumidor nº. 16173 

Aprovado o direito à 
redução de 50%  Unanimidade 

Pedido de redução ou isenção das tarifas 
de disponibilidade de água e saneamento 
por insuficiência económica em nome de 
José da Silveira Aires, consumidor nº. 16022 

Aprovado a isenção total Unanimidade 

Pedido de redução ou isenção das tarifas 
pela execução do ramal de 
abastecimento de água e saneamento de 
águas residuais até 20 metros dos 
utilizadores domésticos,  por insuficiência 
económica em nome de Elsa Cristina 
Barbosa Oliveira, consumidor nº. 4321 

Declarar a extinção do 
procedimento  Unanimidade 

Pedidod de redução ou isenção das tarifas 
pela execução do ramal de 
abastecimento de água e saneamento de 
águas residuais até 20 metros dos 
utilizadores domésticos, por insuficiência 
económica em nome de José da Silveira 
Aires, consumidor nº. 16022 

Declarar a extinção do 
procedimento  Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de RSU, por 
insuficiência económica em nome de Elsa 
Cristina Barbosa Oliveira, utente nº. 4321 

Indeferir Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de RSU, por 
insuficiência económica em nome de 
Maria Manuela Meireles Barbosa, utente nº. 
5562. 

Deferir Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de RSU, por 
insuficiência económica em nome de Ana 
de Jesus Vieira, utente nº. 10256 

Indeferir Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de RSU, por 
insuficiência económica em nome de 
Adão António Magalhães Pinto, utente nº. 
16173 

Deferir Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de RSU, por 
insuficiência económica em nome de Júlia 
da Silva Sampaio, utente nº. 14556 

Deferir Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de RSU, por 
insuficiência económica em nome de José 
da Silveira Aires, utente nº. 16022 

Deferir Unanimidade 

 



 

 

4. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ACTIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
PROGRAMA REALOJAMENTO - manutenção 
das rendas apoiadas dos arrendatários dos 
empreendimentos da habitação social de 
Lustosa (Maria Agostinha Mendes Vaz; Maria 
de Fátima Alves Garcês e Arnaldo Sampaio 
Ferreira) e Meinedo (Lúcia Manuela Sousa 
Ferreira), atendendo a que o salário mínimo 
nacional não se alterou  

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 250,00€ 
ao Centro Juvenil de Campanhã a fim de 
colmatar algumas despesas tidas com o 
acolhimento de quatro jovens lousadenses, 
provenientes de famílias disfuncionais e 
socialmente desfavorecidas 

Aprovado Unanimidade 

 



 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de um subsídio a diversas 
associações de pais, destinado a custear as 
despesas com fotocópias utilizadas no 
desenvolvimento das atividades de 
enriquecimento curricular e pedagógica 
normal,  desenvolvidas nas escolas básicas do 
1º. Ciclo da rede pública, pagos em doze 
tranches mensais  

Aprovado Unanimidade 

Aprovar o valor  de 0,40€ a atribuir como 
compensação à Junta de Freguesia de Caíde 
de Rei, calculada tendo por referência a 
distância percorrida e o valor do km pago às 
juntas de freguesia para o transporte dos 
alunos com NEE, a fim de a compensar pelos 
transportes 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de prémios aos melhores alunos do 
curso profissional técnico de desenho digital 
3D e de ciências e tecnologia, Vítor Hugo 
Costa do Vale e Carla Marlene Pedro Ferreira, 
respetivamente, que se traduz numa bolsa de 
500,00€ a cada um 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsidio à ASSOCIAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL DE 
MEINEDO, no valor de 3.000,00€ pagos em 10 
tranches mensais, destinados a apoiar o 
desenvolvimento de projetos com crianças 

Aprovado Unanimidade 

Adjudicação da execução do “Projeto 
Natação” – atividade física e desportiva 
integrada nas atividades de enriquecimento 
curricular dos alunos do 1º. Ciclo dos 
estabelecimentos de ensino do concelho para 
o ano de 2014, à empresa municipal “Lousada 
Século XXI – Actividades Desportivas e 
Recreativas, EM, Sociedade Unipessoal, Ldª,, 
bem como a aprovação da respetiva minuta 
do contrato  

Aprovado Unanimidade 

Aprovação do plano de atividades e 
orçamento para o exercício de 2014, bem 
como o parecer do fiscal único sobre os 
instrumento de gestão provisional para o 
exercício de 2014 da Lousada Século XXI – 
Actividades Desportivas e Recreativas, EM, 
Sociedade Unipessoal, Ldª 

Aprovado Maioria com 3 
abstenções 

Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração a estabelecer entre esta 
Câmara Municipal e a TR2 – Sports Solutions 
Unipessoal, Ldª. 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração a celebrar entre esta Câmara 
Municipal e a “Jangada – Cooperativa 
Profissional de Teatro, CRL, que visa 
estabelecer os direitos e deveres de ambas as 
partes quanto à gestão do auditório municipal 
de Lousada 

Aprovado Unanimidade 


