
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  113344//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  2211  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001144..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1188,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  3311  ddee  JJuullhhoo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Atribuição de um voto de louvor aos atletas da equipa 
AAMDCVS Lousacorpu’s pelos títulos conquistados no 
Campeonato Europeu Dragon Tiger Kung Fu Cup 2014, 
assim: 

Ricardo Fonseca:------------------------------------------ 

-Campeão Europeu: Combates Sanda (Cadetes, -60KG)-- 
-Campeão Europeu: Formas Punhos (Sénior, Open 
Avançados)------------ 
-Campeão Europeu: Formas Armas Curtas (Sénior, Choy 
Lee Fut Avançados)-------------------------------------------------------- 
-Campeão Europeu: Formas Armas Longas (Sénior, Choy 
Lee Fut, Avançados)------------------------------------------------------- 
-Vice-Campeão Europeu: Formas Punhos (Sénior, Choy 
Lee Fut, Avançados)------------------------------------------------------- 
Vice-Campeão Europeu: Formas Armas Longas (Sénior, 
Open Avançados)---------------------------------------------------------- 
Jorge Fonseca:-------------------------------------------------- 
-Campeão Europeu: Formas Punhos (Sub 15, Choy Lee 
Fut)------------------ 
-Campeão Europeu: Formas Armas (Sub 15, Choy Lee Fut)-
- Vice-Campeão Europeu: Formas Punhos (Sub 15, Open) 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um voto de louvor à equipa de Boccia 
do Lousada do Lousada Séc. XXI pela conquista do 3º. 
Lugar, por equipas, no campeonato da Taça de Portugal --------------------------------

Aprovado Unanimidade 

 

 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 

2ª. Revisão ao orçamento da Despesa e 2ª. 
Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos  

Aprovado, e 
submissão ao 
Órgão 
Deliberativo 

Unanimidade 

 
 
 

2. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Loteamento de um terreno, sito no lugar de Areal, 
freguesia de Nogueira, em nome de Eduardo 
Manuel Pereira Teixeira Lopes - Processo nº. 16/L/96 
– Alvará de Loteamento nº. 15/2000 

Reduzir a caução 
para 10% do valor 
inicial, ou seja 
para 15.442,08€. 

Unanimidade 

 
 
 

 



 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Construção do Centro Escolar de Caíde de Rei, 
adjudicada à firma José Pimentel Nunes & Filhos, 
S.A.: 
-  cessão da posição contratual da firma José 
Pimentel Nunes & Filhos, S.A.” a favor da firma 
QTCivil – Engenharia e Reabilitação, S.A.;  
- substituição da caução prestada pela 
adjudicatária por outra caução, de igual 
montante, pela QTCivil – Engenharia e 
Reabilitação, S.A., bem como aprovação do 
prazo de 10 dias para a sua apresentação; e 
- aprovar a modificação da cláusula terceira do 
contrato, mediante adenda a introduzir ao 
mesmo, no que diz respeito ao prazo de execução 
da obra, passando este a ser de 404 dias (até 30 
de Maio de 2015) 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Nespereira – 
adjudicada à firma José Pimentel Nunes & Filhos, 
S.A.: 
- cessão da posição contratual da firma José 
Pimentel Nunes & Filhos, S.A. a favor da firma 
Edilages, S. 
- substituição da caução prestada pela 
adjudicatária por outra caução, de igual 
montante, pela “Edilages, S.A.”, bem como 
aprovação do prazo de 10 dias para a sua 
apresentação; e 
- aprovar a modificação da cláusula terceira do 
contrato, mediante adenda a introduzir ao 
mesmo, no que diz respeito ao prazo de execução 
da obra, passando este a ser de 404 dias (até 30 
de Maio de 2015). 

Aprovado Unanimidade 

Construção do Centro Escolar de Lodares, 
adjudicada à firma José Pimentel Nunes & Filhos, 
S.A.: 
- cessão da posição contratual da firma José 
Pimentel Nunes & Filhos, S.A.” a favor da firma 
Edilages, S.A.;  
- aprovar a substituição da caução prestada pela 
adjudicatária por outra caução, de igual 
montante, pela Edilages, S.A., bem como 
aprovação do prazo de 10 dias para a sua 
apresentação; e 
- aprovar a modificação da cláusula terceira do 
contrato, mediante adenda a introduzir ao 
mesmo, no que diz respeito ao prazo de execução 
da obra, passando este a ser de 404 dias (até 30 
de Maio de 2015). 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Maria Engrácia Teles Brito – Sousela, 
utente nº. 17771 
 

Aprovado Unanimidade 



 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por insuficiência 
económica de Madalena da Conceição Pacheco 
Martins  – Ordem, utente nº. 11013 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Madalena 
da Conceição Pacheco Martins - Ordem, utente 
nº. 11013 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Maria 
Engrácia Teles Brito – Sousela, utente nº. 17771 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica em nome de Francisco 
Jorge Ferreira Pacheco – S. Miguel, utente nº. 7566 

Aprovado Unanimidade 

 
 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Realojamento temporário de emergência do 
agregado de Abel Ribeiro Magalhães – 
ratificação do despacho do Sr. Presidente 

Aprovado Unanimidade 

Manutenção da renda apoiada de 12 
arrendatários dos empreendimentos de 
habitação social de Meinedo, Cernadelo e 
Lustosa, abaixo indicados, porquanto o valor 
do salário mínimo nacional não se alterou: 
Empreendimento de Meinedo – Edifício 
Maninho  
- Rosa Maria Gonçalves Teixeira, mantém o 
valor de 64,31€;  
- Maria Luisa Teixeira Gonçalves, mantém o 
valor de 52.62€;  
- Marília Sá Lopes, mantém o valor de 4,85€; 
- Elsa Maria Gonçalves Ribeiro Sousa, mantém 
o valor de 4,85€;  
- Maria Armanda Pereira Cunha, mantém o 
valor de 6,21€;  
Empreendimento de Lustosa  –Edifício de 
Penas  
- Maria de Lurdes Cunha Pereira, mantém  o 
valor de 4,85€  
- Elsa Cristina Vieira Ferrão, mantém  o valor de 
4,85€  
- Dina Maria Nunes Gião, mantém  o valor de 
4,85€  
- Paulo António Cordeiro Costa, mantém  o 
valor de 4,85€  
Empreendimento de Cernadelo  – Edifício 
Ramada  
- Maria José Silva Teixeira Pinto  mantém o 
valor de 4,85€;    
- Maria Manuela Moreira Sousa, mantém o 
valor de 29,00€; e  
- Cristina da Conceição Teixeira Gonçalves, 
mantém o valor de 4,85€. 

Aprovado Unanimidade 



 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Aplicação na gratuitidade ou não dos passes 
escolares, a mesma formula de capitação 
para os alunos até ao 9º. Ano, que 
comprovem carência económica através de 
documento comprovativo do escalão do 
abono de família para o ano letivo de 
2014/2014, nos seguintes casos: 
- Isenção total aos alunos do escalão 1 do 
abono de família; e  
- Comparticipação de 50% aos alunos do 
escalão 2 no abono  de família 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da nova fórmula de reembolso do 
valor do auxílio económico para a compra de 
livros e material escolar para o ano de 
2014/2015, 

Aprovado Unanimidade 

 


