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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  1199  ddee  MMaaiioo  ddee  22001144..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  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,,  2266  ddee  mmaaiioo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Loteamento de um terreno, sito no lugar do Corgo, 
freguesia de Boim, em nome de Contraste – 
Empreendimentos Imobiliários, Ldª. (anteriormente 
em nome de Befebal – Sociedade de 
Construções, SA) – Processo nº. 13/L/2004 – Alvará 
de Loteamento nº. 2/2008 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito no lugar de Penas, 
freguesia de Lustosa, em nome de Herdeiros de 
Maria Helena Sarmento Pimentel das Neves 
Barbosa, representados por Manuel Maria Pimentel 
das Neves Barbosa – Processo nº. 3/L/2004 – Alvará 
de Loteamento nº. 19/2000 - recepção definitiva 
das obras de urbanização 

Aprovado Unanimidade 

Alteração ao lote nº. 80 do Alvará de Loteamento 
nº. 2/88, em nome de Anselmo Barbosa Marques 
Leal, sito no lugar de Covilhô, freguesia de Casais, 
de que é proprietário do referido lote, Maurício 
Leandro Baptista de Sousa  - Procº. 9/L/83 – Alvará 
nº. 2/88  

Aprovado Unanimidade 

Alteração ao lote nº. 4 do Alvará de Loteamento 
nº. 5/98, em nome de José Carneiro, sito no lugar 
de Secos freguesia de Sousela, de que é 
proprietário do referido lote, Manuel Fernando 
Ferreira Carneiro - Procº. 19/L/97 – Alvará de 
loteamento nº. 5/98 

Aprovado Unanimidade 

 
  
 
 

2. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Concurso público para a empreitada de 
eficiência Energética nas Piscinas Municipais de 
Lousada, adjudicada à firma Famaconcret, Ldª - 
Renúncia da posição de consórcio 

Aprovado Unanimidade 

Concurso público para a empreitada de 
eficiência Energética nas Piscinas Municipais de 
Lousada, adjudicada à firma Famaconcret, Ldª - 
Aprovação da minuta do contrato, a celebrar 
com a Famaconcret, Ldª. 

Aprovado Unanimidade 

Fornecimento de em média tensão, baixa tensão 
especial, baixa tensão normal > 20,7, baixa tensão 
normal ≤ 20,7 e baixa tensão normal ≤ 2,3 – 
Adjudicado à firma Galp Power os lotes 1 e 2 e 
EDP – Comercial, SA os lotes 3, 4 e 5 - aprovação 
das minutas do contrato bem como a respetiva 
celebração. 

Aprovado Unanimidade 

 
 



 

 
   
Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Maria Antónia Pires Meneses – 
Boim, consumidor nº. 1021 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Albino Manuel Nunes Freire 
Magalhães – Figueiras, utente nº. 5220 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de José Maria 
Ferreira da Silva - Silvares, utente nº. 13160 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria da 
Graça Matos Carvalho – Meinedo, utente nº. 8779 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Manuela 
Mesquita Martins Dias  – Meinedo, consumidora nº. 
9026 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Albino 
Manuel Nunes Ferreira Magalhães – Torno, 
consumidor nº. 5220 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria 
Antónia Pires Meneses – Boim, utente nº. 1021 

Aprovado Unanimidade 

Apoio financeiro às Juntas de Freguesia -  
atribuição de um apoio financeiro às Juntas de  
freguesia do Concelho, destinado a comparticipar 
as obras e melhoramentos na rede viária e 
espaços públicos. 

Aprovado Maioria, com 3 votos 
contra 

Aquisição de 840,00m2 de terreno a Maria 
Margarida Carvalho Teixeira Martins Sousa Pinto, 
pelo valor de 11.272,80€, para acesso à Escola e 
Pavilhão de Barrosas Stº. Estêvão 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 
 

3. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO  

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Não atualização do valor das rendas mensais 
dos arrendatários  dos empreendimentos de 
habitação social de Meinedo, Cernadelo e 
Lustosa, porquanto o valor do salário mínimo 
nacional não se alterou, devendo manter-se 
os valores atuais 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio ao Centro Social e 
Paroquial de Sousela, no valor de 10.000,00€. Aprovado Unanimidade 

 
 



 

 
 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de subsídio de livros e material 
escolar, referente ao ano letivo de 2013/2014, 
do aluno Marco Augusto Brito Moreira Lopes, 
nos termos da alínea a) do nº. 4º. do artigo 14º. 
do regulamento de Ação Social Escolar para 
o Ensino Pré-Escolar e 1º. Ciclo do Ensino 
Básico, transferido de um estabelecimento de 
ensino de fora do Concelho para a EB.1 de 
Lustosa, correspondente ao 1º. Escalão, no 
valor de 39,60€ 

Aprovado Unanimidade 

Em conformidade com a alínea a) do nº. 1 do 
artº. 20º. do regulamento de ação social 
escolar para a educação pré-escolar e ensino 
básico deste Município, alínea hh) do naº. 1 
do artº. 33º. da Lei nº. 75/2013, de 12/09 e 
informação nº. 74 da Divisão da Ação Social 
se isente, para efeitos de pagamento de 
refeição escolar, a aluna Sofia Ribeiro Ferreira 
com efeito nos meses setembro a dezembro 
de 2013 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola 
E-B. 2/3 de Lustosa, destinado a apoiar nas 
despesas advenientes com a participação de 
alunos numa colónia de férias, Verão 2014, no 
valor de 600,00€ 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação de uma transferência mensal, no 
valor de 145,00€,  referentes aos meses de 
maio, junho, setembro a dezembro de 2014, 
para a junta de freguesia de Meinedo, como 
forma de compensar as despesas inerentes à 
utilização do pavilhão gimnodesportivo, para 
a prática da atividade física e desportiva, e 
logradouro do pavilhão para o recreio dos 
alunos que frequentam a EB.1 do Corgo 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração a estabelecer entre a Cefalus 
Escola de Formação, Ldª. e o Gabinete de 
Inserção Profissional da Câmara Municipal de 
Lousada, com o intuito de desenvolver uma 
atuação em parceria com o intuito de 
promover  a progressão dos níveis de 
escolarização e qualificação profissional dos 
utentes que manifestam interesse em ver 
incrementadas as suas qualificações e 
competências de vida, bem como, o interesse 
em desenvolver atividades e sinergias que 
facilitem a promoção do emprego dos seus 
utentes 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
2.000,00€ à ACML – Associação de Cultura 
Musical de Lousada, destinado a apoiar a 

Aprovado Unanimidade 



 

participação do Coro Feminino CVS no “15º. 
International Choir Festival in Neuchâtel – 
Switzerland, que se realiza entre os dias 05 a 10 
de agosto 
Atribuição de um subsídio ao BTT – Clube de 
Cicloturismo de Lousada, no valor de 800,00€, 
destinado a apoiar nas despesas com a 
organização da prova Trail 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à LADEC – Lousada 
Associação de Eventos Culturais, destinado a 
apoiar na organização e realização das Festas 
do Concelho em Honra do Senhor do Aflitos 
2014 

Aprovado Unanimidade 

 


