
 

EEDDIITTAALL  nnºº..  1111//DDAAFF//22001144  
  

 
 

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  2200  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001144..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  66,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2288  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 

Celebração de um contrato de arrendamento  
com a IMC – Compra, Venda e Construção 
de Imóveis, SA, par- instalação do Núcleo da 
AMI de Lousada para iniciar a 01 de fevereiro 
de 2014 

Aprovado Unanimidade 

Associação de Municípios do Vale do Sousa -  
Fixação da quota mensal para 2014 Aprovado Unanimidade 

Denúncia do direito do lugar da feira nº. 115, 
em nome de Nuno Miguel Braga Costa 

Declarar a 
caducidade do 

lugar 
Unanimidade 

Mobilidade interna inter categorias - 
prorrogação do prazo de mobilidade interna 
inter categorias dos trabalhadores Joaquim 
Fernando Pacheco Sousa, Maria Isabel Sousa 
Coelho, António Júlio Santos Silva, Maria 
Ferreira Martins Coelho, Joaquim Nascimento 
Ribeiro Moreira e Rui Paulo Couto Mendes 

Emissão de parecer 
favorável Unanimidade 

  



 

 

2. DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Alteração ao lote n.º 3 do alvará de 
loteamento nº. 6/81, em nome de Joaquim 
Martins da Silva, sito no lugar de Penedo. 
freguesia de Nevogilde, de que é proprietário 
do referido lote Joaquim de Sousa Ferreira  - 
Proc. n.º 21/L/81 

Aprovado Unanimidade 

Alteração ao lote n.º 7 do Alvará de 
Loteamento n.4/93, em nome de Maria Teresa 
Guedes Pestana Mariares de Vasconcelos, sito 
no lugar de Pocinhas, Freguesia de Nevogilde, 
de que é proprietário do referido lote António 
Baltazar Batista Andrade  - Proc. n.º  14/L/91 - 
reconhecer o interesse municipal da atividade 
em causa 

Aprovado Unanimidade 

  



 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Construção do centro escolar de Casais: 
- Caducidade da adjudicação à firma José 
Pimentel Nunes & Filhos, SA,  
- Caducidade da adjudicação à firma José 
 Nunes Pereira – Sociedade de 
Construções, SA 
- Caducidade da adjudicação à firma 
Edimarco – Construções. 
- A adjudicação da empreitada à firma 
Edilages, Ldª., pelo valor de 792.185,31€, 
acrescidos do IVA 

Aprovado  Unanimidade 

Construção do centro escolar de Casais - 
Aprovação de notificação ao 
adjudicatário para se pronunciar pela não 
apresentação de documentos de 
habilitação 

Aprovado  Unanimidade 

Construção do centro escolar do Corgo, 
Meinedo  - Aprovação do plano de 
segurança e saúde da obra 

Aprovado  Unanimidade 

Construção do centro escolar de Sousela - 
Aprovação do plano de segurança e 
saúde da obra 

Aprovado  Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de José Ferreira 
Marques, utente nº. 21754 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Maria José 
Moreira Torres, utente nº. 6081 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Cátia Raquel 
Vitória, utente nº. 16725 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Maria Augusta 
Silva Barbosa, utente nº. 9473 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Deolinda Sousa 
da Silva, utente nº. 8752 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Joaquina Rosa 
Ribeiro Teixeira, utente nº. 14749 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Albino Manuel 
Ferreira Teixeira, utente nº. 4802 

Deferido Unanimidade 

Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de José Ribeiro 
Pereira Mendonça, utente nº. 16564 

Indeferido Unanimidade 



 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência 
económica em nome de Manuel Lopes 
Monteiro, utente nº. 3925 

Indeferido Unanimidade 

Tarifas de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores domésticos 
finais – Pedido de isenção total do 
pagamento da tarifa de disponibilidade 
dos utilizadores domésticos finais em nome 
de José Manuel Ferreira Barbosa, utente nº. 
12726 

Deferido Unanimidade 

Tarifas de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores domésticos 
finais – Pedido de isenção total do 
pagamento da tarifa de disponibilidade 
dos utilizadores domésticos finais em nome 
de Maria Augusta Silva Barbosa, utente nº. 
9473 

Deferido Unanimidade 

Tarifas de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores domésticos 
finais – Pedido de isenção total do 
pagamento da tarifa de disponibilidade 
dos utilizadores domésticos finais em nome 
de Deolinda Sousa da Silva, utente nº. 8752 

Deferido Unanimidade 

Tarifas de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores domésticos 
finais – Pedido de isenção total do 
pagamento da tarifa de disponibilidade 
dos utilizadores domésticos finais em nome 
de Maria José da Silva Teixeira Pinto, 
consumidor nº. 13091 

Deferido Unanimidade 

Tarifas de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores domésticos 
finais – Pedido de isenção total do 
pagamento da tarifa de disponibilidade 
dos utilizadores domésticos finais em nome 
de Joaquina Rosa Ribeiro Teixeira, utente 
nº. 14749 

Deferido Unanimidade 

Tarifas de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores domésticos 
finais – Pedido de isenção total do 
pagamento da tarifa de disponibilidade 
dos utilizadores domésticos finais em nome 
de Maria Palmira de Sousa Rodrigues, 
utente nº. 16996 

Deferido Unanimidade 

Tarifas de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores domésticos 
finais – Pedido de isenção total do 
pagamento da tarifa de disponibilidade 
dos utilizadores domésticos finais em nome 
de Albino Manuel Ferreira Teixeira, utente 
nº. 4802 

Deferido Unanimidade 

   
 
 
 



 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Regime único para tarifas sociais de 
abastecimento de água e águas residuais – 
Tarifas de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores domésticos 
finais – Pedido de isenção de 50% do 
pagamento da tarifa de disponibilidade 
dos utilizadores domésticos finais em nome 
de José Ribeiro Pereira Mendonça, utente 
nº. 16564 

Deferido Unanimidade 

Regime único para tarifas sociais de 
abastecimento de água e águas residuais – 
Tarifas de disponibilidade de água e 
saneamento dos utilizadores domésticos 
finais – Pedido de isenção de 50% do 
pagamento da tarifa de disponibilidade 
dos utilizadores domésticos finais em nome 
de Manuel Lopes Monteiro, utente nº. 3925 

Deferido Unanimidade 

 



 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de um subsídio no valor de 252,00€ 
ao Agrupamento de Escolas D. António 
Ferreira Gomes, a fim de colmatar as despesas 
tidas com as refeições dos idosos e  
voluntários, num total de 63 pessoas, 
envolvidos na competição Individual de 
Boccia Sénior Vale do Sousa, que decorrerá  
em Penafiel, nos dias 28 e 30 de janeiro  

Aprovado Unanimidade 

 
 



 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Aprovação da organização do desfile de 
Carnaval Escolar  2014 a decorrer no dia 
28/02/2014, nomeadamente, a atribuição de 
prémios monetários a todos os 
estabelecimentos  de ensino, oficiais e 
públicos deste concelho 

Aprovado Unanimidade 

Revisão da tabela de preços, nos termos do 
despacho normativo nº. 10-A/2013, de 20 de 
dezembro de 2013, dos Ministérios das 
Finanças e da Economia e do Emprego, que 
se traduz num aumento em 1%, para os 
transportes escolares a praticar por este 
município no ano letivo de 2013/2014, a partir 
de 01 de fevereiro do ano em curso 

Aprovado Unanimidade 

Transferência mensal para cada agrupamento 
de escolas do concelho e junta de freguesia 
de Nespereira e Casais a verba 
correspondente ao consumo de água e 
saneamento das EB1 e jardins de infância 
deste Concelho, bem como a transferência 
de verba sempre que ocorra alterações que 
se prendam com fugas de água, aumento de 
consumo ou criação de novos consumidores 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsidio à Associação em  
destaque, no valor de 7.000,00€, a fim de 
compensar parte dos custos previstos com a 
deslocação, alojamento e refeições a Praga, 
para participar no Eurohochey Indoor Club 
Champions – Challenge I (MEN) que decorrerá 
entre os dias 14 e 16 de fevereiro de 2014 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação do programa de animação para 
o desfile de carnaval 2014 a decorrer no dia 
04/03/2014, nomeadamente, atribuição de 
prémios de participação 

Aprovado Unanimidade 

 


