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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  1144  ddee  AAggoossttoo  ddee  22001144..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  1199,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2266  ddee  AAggoossttoo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
RIMA – Resíduos Industriais e Meio 
Ambiente, SA – Sentido de voto do 
representante do Município de Lousada na 
Assembleia Geral de 28/08/2014, com a 
ordem de trabalhos estabelecida na 
convocatória de 01/08/2014  

Aprovado Unanimidade 

Zona Industrial de Lustosa - Alteração do 
preço de venda por metro quadrado dos 
lotes da Zona Industrial de Lustosa para 
18,00€/m2, e alteração da designação de 
“Zona Industrial de Lustosa” para “Zona de 
Acolhimento Empresarial de Lustosa”. 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

Condições de alienação dos lotes de 
terreno da Zona de Acolhimento 
Empresarial de Lustosa – alteração e 
consequente republicação 

Aprovado Maioria, com 3 
abstenções 

Abertura de procedimento concursal – 
dirigente intermédio de 2º. Grau – Divisão 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

Aprovada a abertura e 
consequente submissão 
à Assembleia Municipal 
para a designação do 
júri do procedimento 
concursal 

Unanimidade 

Processo disciplinar nº. 1/2014 instaurado à 
arguida Olga Fernanda Monteiro Carvalho 

Aplicação de pena de 
multa 

Maioria, com 3 
abstenções 

Regulamento Municipal de 
Funcionamento das Feiras do Concelho  - 
Caducidade do lugar da Feira nº. 127, em 
nome de Itmar Santos Silva – Inf. nº. 142, de 
24/07/2014 

Declarar a caducidade 
do lugar Unanimidade 

Regulamento Municipal de 
Funcionamento das Feiras do Concelho  - 
Caducidade do lugar da Feira nº. 186, em 
nome de A Tendeira – Cortinados 
Unipessoal, Ldª. – Inf. 143, de 24/07/2014 

Declarar a caducidade 
do lugar Unanimidade 

Regulamento Municipal de 
Funcionamento das Feiras do Concelho  - 
Caducidade do lugar da Feira nº. 187 em 
nome de Joaquim Carlos Alves dos Santos 
– Inf. 144, de 24/07/2014 

Declarar a caducidade 
do lugar Unanimidade 

Ajuste Direto para transportes Escolares em 
transporte coletivo de passageiros – Ano 
letivo de 2014/2015 - Itinerário do operador 
“TRANSCOVIZELA – Transportes Públicos SA” 
– Adjudicação, aprovação da minuta e 
celebração do contrato 

Ratificar o despacho do 
sr. Presidente  que 
aprovou a adjudicação 
pelo valor de 2.949,91€, 
acrescidos do valor do 
IVA, bem como a 
respetiva minuta do 
contrato e sua 
celebração 

Unanimidade 

Ajuste Direto para transportes Escolares em 
transporte coletivo de passageiros – Ano 
letivo de 2014/2015 - Itinerário do operador 
“AUTO VIAÇÃO LANDIM, Ldª.” – 
Adjudicação, aprovação da minuta e 
celebração do contrato 

Ratificar o despacho do 
sr. Presidente  que 
aprovou a adjudicação 
pelo valor de 73.831,13€, 
acrescidos do valor do 
IVA, bem como a 

Unanimidade 



 

respetiva minuta do 
contrato e sua 
celebração 

Ajuste Direto para transportes Escolares em 
transporte coletivo de passageiros – Ano 
letivo de 2014/2015 - Itinerário do operador 
“AUTO VIAÇÃO PACENSE, Ldª.  – 
Adjudicação, aprovação da minuta e 
celebração do contrato 

Ratificar o despacho do 
sr. Presidente  que 
aprovou a adjudicação 
pelo valor de 
103.267,92€, acrescidos 
do valor do IVA, bem 
como a respetiva minuta 
do contrato e sua 
celebração 

Unanimidade 

Ajuste Direto para transportes Escolares em 
transporte coletivo de passageiros – Ano 
letivo de 2014/2015 - Itinerário do operador 
“RODONORTE – Transportes Portugueses, 
SA” – Adjudicação, aprovação da minuta 
e celebração do contrato 

Ratificar o despacho do 
sr. Presidente  que 
aprovou a adjudicação 
pelo valor de 73.464,34€, 
acrescidos do valor do 
IVA, bem como a 
respetiva minuta do 
contrato e sua 
celebração 

Unanimidade 

Ajuste Direto para transportes Escolares em 
transporte coletivo de passageiros – Ano 
letivo de 2014/2015 - Itinerário do operador 
“VALPI BUS – Alberto Pinto e Filhos, 
Transportes Rodoviários, SA” – 
Adjudicação, aprovação da minuta e 
celebração do contrato 

Ratificar o despacho do 
sr. Presidente  que 
aprovou a adjudicação 
pelo valor de 
177.516,04€, acrescidos 
do valor do IVA, bem 
como a respetiva minuta 
do contrato e sua 
celebração 

Unanimidade 

 
  

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Certidão de compropriedade de um prédio sito 
em Quinta do Casal, Casal, União das freguesias 
de Figueiras e Covas, requerida em nome da 
Advogada  Maria Inês Leite de Bessa Ferreira  

Ratificar o despacho 
do sr. Presidente que 
deferiu o pedido de 
constituição  

Unanimidade 

Certidão de compropriedade dos  prédios sitos 
no Avenida Francisco Barbosa de Queirós e 
lugar da Igreja, da União das Freguesias de 
Figueiras e Covas, requerida em nome da 
Advogada  Maria Inês Leite de Bessa Ferreira 

Ratificar o despacho 
do sr. Presidente que 
deferiu o pedido de 
constituição 

Unanimidade 

Alteração aos lotes nº.s 25 e 26 do Alvará de 
Loteamento nº. 1/92, em nome de Agostinho 
Neto de Sousa, sito no lugar de Igreja, freguesia 
de Silvares, de que é proprietário dos referidos 
lotes, Zona Serena – Construções Unipessoal, Ldª. 
- Procº. 7/L/89 

Aprovação das obras 
de urbanização  Unanimidade 

Alteração ao lote nº. 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 -  
Procº. 21/L/81 
 

Aprovação da 
alteração ao lote Unanimidade 



 

Alteração à licença de loteamento de um 
terreno sito no lugar de Pereiras, freguesia de 
Caíde de Rei, em nome de 7 Cunhas – 
Imobiliária, Ldª. - Procº. 6/L/99 – Alvará de 
Loteamento nº. 2/2011 

Deferimento das 
obras de 
urbanização, 
devendo para o 
efeito ser prestada 
uma caução no valor 
de 10.783,29€, 
incluindo o valor do 
IVA 

Unanimidade 

Loteamento de um terreno, sito em Belmonte, 
freguesia de Barrosas Stº. Estevão, em nome de 
José Carlos Meneses Monteiro - Processo nº. 
2/L/08 – Alvará de Loteamento nº. 2/2010 

Cancelamento da 
hipoteca do lote 7, 
em virtude das 
infraestruturas já 
executadas, 
mantendo a 
hipoteca sobre os 
restantes lotes 

Unanimidade 

 
 

3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Construção do Estádio Municipal – Pista de 
Atletismo - Aprovação do projeto de 
execução e abertura de concurso público   

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente que deferiu o 
projeto de execução, a 
abertura do concurso em 
para a execução da 
empreitada, pelo preço 
base de 599.850,73€, o 
programa de concurso, 
caderno de encargos e 
programa preliminar, - o júri 
do procedimento e 
aprovação da submissão do 
projeto à candidatura ao 
IED/3/2014, Eixo Prioritário IV – 
Coesão Local e Urbana do 
ON2 – O Novo Norte 

Maioria, com 3 
abstenções 

Construção do Estádio Municipal – Pista de 
Atletismo - Aprovação dos esclarecimentos 
e envio dos mesmos aos interessados – 
Informação nº. 1645/DMOA/2014 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente que  aprovou os  
esclarecimentos sobre as 
peças do procedimento, 
bem como o envio dos 
mesmos aos interessados 

Maioria, com 3 
abstenções 

Construção do Estádio Municipal – Pista de 
Atletismo - Aprovação da decisão de não 
aceitação das listas de erros e omissões, 
bem como a respetiva comunicação aos 
interessados –Informação nº. 
1681/DMOA/2014. 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente que  aprovou a 
decisão de não aceitação 
da lista de erros e omissões 
apresentada, bem como a 
sua notificação aos 
interessados 

Maioria, com 3 
abstenções 

Construção do Estádio Municipal – Pista de 
Atletismo - Aprovação da prorrogação de 
prazo para entrega das propostas 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente que  aprovou a 
prorrogação do prazo de 
apresentação das propostas 
até ao dia 14/08/2014, até às 
17h00 

Maioria, com 3 
abstenções 



 

Construção do Pavilhão Desportivo 
Polivalente – Complexo Desportivo de 
Lousada - Aprovação o projeto de 
execução e abertura de concurso público  
- Informação n.º 1552/DMOA/14 

Ratificar o despacho do 
sr. Presidente que deferiu o 
projeto de execução, a 
abertura do concurso em 
para a execução da 
empreitada, pelo preço 
base de 726.387,17€, o 
programa de concurso, 
caderno de encargos e 
programa preliminar, - o júri 
do procedimento e 
aprovação da submissão do 
projeto à candidatura ao 
IED/3/2014, Eixo Prioritário IV – 
Coesão Local e Urbana do 
ON2 – O Novo Norte 

Maioria, com 3 
abstenções 

Construção do Pavilhão Desportivo 
Polivalente – Complexo Desportivo de 
Lousada - Aprovação dos esclarecimentos 
e envio dos mesmos aos interessados – 
Informação nº. 1625/DMOA/2014 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente que  aprovou os  
esclarecimentos sobre as 
peças do procedimento, 
bem como o envio dos 
mesmos aos interessados 

Maioria, com 3 
abstenções 

Construção do Pavilhão Desportivo 
Polivalente – Complexo Desportivo de 
Lousada - Aprovação da decisão de não 
aceitação das listas de erros e omissões, 
bem como a respetiva comunicação aos 
interessados – Depois de analisada a 
informação nº. 1682/DMOA/2014 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente que aprovou a 
decisão de não aceitação 
da lista de erros e omissões 
apresentada, bem como a 
sua notificação aos 
interessados 

Maioria, com 3 
abstenções 

Construção do Pavilhão Desportivo 
Polivalente – Complexo Desportivo de 
Lousada - Aprovação da prorrogação de 
prazo para entrega das propostas – 
Informação nº. 1692/DMOA/2014 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente que aprovou a 
prorrogação do prazo de 
apresentação das propostas 
até ao dia 14/08/2014, até às 
17h00 

Maioria, com 3 
abstenções 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Maria do Céu 
Ferreira Pinto  – Lustosa, consumidor nº. 
11948 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Rosa Maria 
Ribeiro Marques – Nespereira, consumidor  
nº 16159 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Maria 
Fernanda Conceição Sousa – Nespereira, 
consumidora nº. 16159 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Leopoldina 
Júlia Moreira Magalhães – Silvares, 
consumidora nº. 16716 

Aprovado Unanimidade 



 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Adriano Ribeiro 
Rocha  – Nespereira, consumidor nº. 17356 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de João Pinto  – 
Cristelos,  consumidor nº. 59 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Ana dos Anjos 
Magalhães Teixeira  – Lustosa, consumidora 
nº. 17830 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Lídia Carina 
Bessa Ferreira – Figueiras, consumidora nº. 
17858 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Maria Emilia 
Martins Silva  – Casais, consumidora nº. 5398 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Genoveva 
Rosa Cunha Alves  – Caíde de Rei, 
consumidor  nº. 16535 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Esmeralda dos 
Santos Moreira  – Cristelos, consumidor nº. 
17839 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de Maria Graça 
Bragança Magalhães – Meinedo, 
consumidora nº. 3396 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de António 
Ferreira Ribeiro – Nespereira, consumidor nº. 
12443 

Aprovado Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de José Luís Bessa 
Costa – Ordem, consumidor nº. 1597 
 
 

Aprovada a isenção de 50% 
do pagamento da tarifa Unanimidade 



 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de António 
Ferreira Martins – Pias, consumidor nº. 4413 

Aprovada a isenção de 50% 
do pagamento da tarifa Unanimidade 

Isenção total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica de António Freire 
Dias – Nevogilde, consumidor nº. 9646 

Indeferida Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria de Fátima Pascoal Moreira 
- Torno, utente nº. 22872 

Indeferido Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de José Luís Bessa Costa – Cristelos, 
Consumidor nº. 1597 

Indeferido Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de António Ferreira Martins – Pias, 
consumidor nº. 4413 

Indeferir Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de António Freire Dias – Nevogilde, 
consumidor nº. 9646 

Indeferir Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria do Céu Ferreira Marques – 
Lustosa, consumidor nº. 11948 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Rosa Maria Ribeiro Marques – 
Aveleda, utente nº. 24586 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Fernanda Conceição 
Sousa – Nespereira, consumidor nº. 16159 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Fátima Costa Garcês 
Soares Coelho – Pias,  utente nº. 11715 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Leopoldina Júlia Moreira 
Magalhães – Silvares, utente nº. 16716 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Adriano Ribeiro Rocha – 
Nespereira, consumidor nº. 17356 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de João Pinto – Cristelos, consumidor 
nº. 59 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Rosa Carvalho Silva – 
Lustosa, Consumidora nº. 16802 

Aprovado Unanimidade 



 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Agostinho Queirós Antunes 
Coelho – Figueiras, utente nº. 24175 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de António Manuel Pereira Silva 
Borges – Meinedo, consumidor nº. 11945 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Genoveva Rosa Cunha Alves – 
Caíde de Rei, consumidora nº. 16535 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Lídia Carina Bessa Ferreira – 
Figueiras, consumidora nº. 17858 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Emilia Teixeira Martins da 
Silva – Casais, consumidora nº. 5398 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Lurdes Xavier Camelo 
Fernandes – Nespereira, utente nº. 2458 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Idalina de Jesus Ferreira – 
Torno, consumidora nº. 7813 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Esmeralda dos Santos Moreira – 
Cristelos, consumidora nº. 17839 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Eduardo Ferreira  – Vilar do Torno 
e Alentém, utente nº. 15922 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria de Fátima Magalhães 
Oliveira – Ordem, utente nº. 24625 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Joana Raquel Matos Carvalho – 
Meinedo, consumidora nº. 16801 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Graça Bragança 
Magalhães – Meinedo, consumidora nº. 
3396 

Aprovado Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de António Ferreira Ribeiro – 
Nespereira, consumidor nº. 12443 

Aprovado Unanimidade 

Anulação de totalizador – Construção de 
ramais individuais – Informação nº, 
1787/SCGC/2014 
 
 

Aprovado Unanimidade 



 

Pagamento em prestações de dívidas de 
água, saneamento e resíduos sólidos – 
Informação nº. 179/LMS/DALRH/2014 

Aprovar o aditamento ao 
tarifário em vigor para o 
serviço de abastecimento de 
água, saneamento de águas 
residuais e recolha de 
resíduos sólidos urbanos 

Unanimidade 

Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja 
da Ordem – Informação nº. 
1648/DMOA/2014 

Aprovada a atribuição de 
subsídio no valor de 5.000,00€ Unanimidade 

Instalação de infraestruturas para 
drenagem de águas residuais em Paiva – 
Aveleda – Informação nº. 1661/DMOA/2014 

Aprovação da minuta da 
autorização de constituição 
de servidão de aqueduto a 
celebrar entre o Município 
de Lousada e os srs. Paulo 
António Moreira Ferreira e 
esposa, Fernando Armando 
Moreira Ferreira e esposa, 

Unanimidade 

Requalificação para salvaguardar os 
espaços públicos à Igreja de Aveleda – 
Informação nº. 1662/DMOA/2014 

Aprovação da minuta do 
protocolo de acordo a 
celebrar entre o Município 
de Lousada e os srs. António 
Augusto de Faria Moreira 
Cardoso, Maria José de Faria 
Moreira Cardoso, Abílio de 
Faria Moreira Cardoso,. Maria 
Emilia de Faria Moreira 
Cardoso, Maria Raquel de 
Faria Moreira Cardoso Costa, 
Maria Laurinda de Faria 
Moreira Cardoso, Minervina 
de Faria Moreira Cardoso e. 
Maria Celina de Faria 
Moreira Cardoso, e 
respetivas contrapartidas 

Unanimidade 

Instalação de válvula redutora de pressão 
em Caíde de Rei – Informação nº. 
1675/DMOA/2014 

Aprovação a minuta de 
autorização da servidão de 
aqueduto a celebrar entre o 
Município de Lousada e ar. 
António da Silva Teixeira 
Freire e esposa, bem como 
as respetivas contrapartidas 

Unanimidade 

Loteamento 7 Cunhas -  Execução de rede 
de águas residuais – Informação nº. 
265/LNS/DAJRH/2014 

Aprovação do protocolo de 
execução de infraestruturas 
de rede pública de 
drenagem de águas 
residuais relativo ao  
loteamento 7 Cunhas 

Unanimidade 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Reajuste do valor da renda mensal da  
arrendatária Maria Augusta Nunes Ribeiro, 
passa de 200,00€ para 157,26€, do 
Empreendimento de Cernadelo, com efeitos 
em Setembro de 2014 

Aprovado Unanimidade 

Realojamento dos agregados do 
Empreendimento de Lustosa abaixo 
elencados, a partir do dia 10 de setembro do 
corrente ano, assim: 
- Fernanda Martins Miranda, pelo valor mensal 
de 56,04€ 
- António Adriano Correia, pelo valor de 
28,92€. 

Aprovado Unanimidade 

Manutenção da renda apoiada de 2 
arrendatários dos empreendimentos de 
habitação social abaixo indicados, porquanto 
o valor do salário mínimo nacional não se 
alterou: 
Empreendimento de Meinedo – Edifício 
Maninho  
- Andreia Margarete Silva Meneses, mantém o 
valor de 4,85€; 
Empreendimento de Cernadelo  – Edifício 
Ramada  
- Tiago Gimenez Monteiro,  mantém o valor de 
5,40€ 

Aprovado Unanimidade 

Reajuste da renda mensal da arrendatária do 
Empreendimento de Cernadelo – Edifício 
Ramada, Maria Emilia Gomes Sousa, que 
passa de 21,81€ para 4,85€., a partir do dia 01 
de outubro do corrente ano 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Isenção dos alunos Ricardo Nuno Ferreira 
Santos e Renato Gil Ferreira Santos, do 9º. E 5º. 
Ano da Escola EB2.3 de Caíde de Rei, do 
pagamento dos transportes escolares, no ano 
letivo 2014/2015, com efeitos a partir do mês 
de setembro 

Aprovado Unanimidade 

Aplicação da distância dos 0-3km entre 
casa/escola aos pedidos de transportes por 
parte dos alunos deste concelho, para efeitos 
de não aplicação da oferta do serviço de 
transporte aos alunos e determinação da 
medição pelo caminho mais direto, de forma 
a potenciar o acesso à escola e a promoção  
da equidade e do sucesso escolar 
 

Aprovado Unanimidade 



 

Atribuição de um subsídio no valor de 
€1.000,00 à Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas Lousada Oeste, 
destinados a comparticipar nas despesas com 
atividades desportivas, nomeadamente, na 
modalidade de Andebol 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
€3.500,00 à Ad Lousada – Associação 
Desportiva de Lousada, destinado ao normal 
desenvolvimento do seu plano de atividades 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
€10.000,00 à União Cultural Recreativa de 
Boim, destinado a comparticipar na obra de 
cobertura e substituição de fibrocimento da 
sua sede, bem como na aquisição de 
fardamento e calçado para a fanfarra de 
Boim 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
€10.000,00 à Associação de Hóquei de 
Lousada, destinado ao normal 
desenvolvimento do seu plano de atividades 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
€2.152,50 ao CCD Ordem – Centro Cultural 
Desportivo da Ordem, destinado a custear as 
despesas com a aquisição de um marcador 
eletrónico polidesportivo 

Aprovado Unanimidade 

Relatórios de execução do orçamento de 
2014, relativos ao primeiro e segundo trimestre 
de 2014, apresentados pela empresa 
“Lousada Século XXI – Actividades Desportivas 
e Recreativas – E.M. – Sociedade Unipessoal, 
Lda” 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
€1.000,00 à Associação Recreativa e Cultural 
de Pias, destinado ao normal desenvolvimento 
do seu plano de atividades 

Aprovado Unanimidade 

 


