
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  0077//DDAAFF//22001155  

  
 
 

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  0055  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001155..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  2288,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1133  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001155..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Caducidade do lugar da Feira nº. 174, em 
nome de Maria da Conceição Ribeiro 
Teixeira 

Declarar a caducidade 
do lugar nº. 174, pela 
renúncia voluntária do 
direito de ocupação 
manifestada pelo titular 
do direito 

Unanimidade 

Abertura de procedimento concursal para 
1 posto de trabalho na categoria de 
técnico superior da carreira geral de 
técnico superior – Administração 
Autárquica e 2 postos de trabalho na 
categoria de técnico superior da carreira 
geral de técnico superior – Sociologia, na 
modalidade de relação jurídica de 
emprego público, por tempo 
indeterminado – Designação do Júri dos 
concursos 

Concordar com a 
alteração da 
composição do júri 
sugerida na última 
reunião 

Unanimidade 

  
  
  

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Alteração ao lote nº. 16, do Alvará de 
Loteamento nº. 14/85, em nome de 
Henrique Manuel Leitão Pereia Leite, sito no 
lugar de Grades, freguesia de Vilar do Toro 
e Alentém, que se são proprietários do 
referido lote Adão Pinto Couto e Maria 
Luísa da Silva Queirós – Procº. nº. 40/L/81 

Considerar que a 
alteração está em 
condições de ser 
aprovada 

Unanimidade 

 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Aquisição de terreno para alargamento do 
cemitério de Cristelos 

Aprovar a retificação da 
deliberação tomada na 
reunião de  24 de novembro 
de 2014 e aprovar a 
atribuição de um subsidio no 
valor de 25.000,00€, sendo 
que 15 480,00€ destinam-se à 
aquisição do terreno, 
7.500,00€ à indemnização ao 
arrendatário e 2.020,00€ para 
comparticipação na 
construção do jazigo a 
construir para o proprietário 
do terreno 
 

Unanimidade 



 

 
Redução total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica, em nome de 
Maria Lúcia Camelo Moreira  – Sousela, 
consumidor  nº. 17819 
 

Aprovado  Unanimidade 

Redução total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica, em nome de 
Fátima da Silva Cunha  – Caíde de Rei, 
consumidor  nº. 9703 
 

Aprovado  Unanimidade 

Redução total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica, em nome de 
Maria do Céu Sousa Ferreira Matos  – Boim, 
consumidor  nº. 2800 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria da Conceição Cerqueira 
Pinto – utente   nº. 23349 

Aprovado  Unanimidade 

 
Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Fátima da Silva Cunha - utente nº. 
9703 

Aprovado  Unanimidade 

 
Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Lúcia Camelo Moreira – 
utente nº. 17819 

Aprovado  Unanimidade 

 
Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de António Manuel Oliveira Pereira, 
utente nº. 624 

Aprovado  Unanimidade 

 
Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de António Carvalheiras dos Santos, 
utente nº. 2696 

Indeferido   Unanimidade 

 
Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Augusta Moreira Dias, 
utente nº. 24595 

Aprovado  Unanimidade 

 
Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria do Céu Sousa Ferreira 
Matos, utente nº. 2800 

Aprovado  Unanimidade 

 
 



 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Atualização de rendas da habitação social 
dos arrendatários do empreendimento de 
Lustosa abaixo indicados, a partir do mês 
de 01 de fevereiro de 2015: 
- Maria Agostinha Mendes Vaz de 4,85€ 
para 36,68€; 
- Arnaldo Sampaio Pereira de 31,21 para 
38,87€; e 
- Maria Fátima Alves Garcês de 64,20€ para 
200,00€ 

Aprovado  Unanimidade 

Realojamento de emergência do 
agregado familiar de D. Manuela Joaquina 
Ferreira Meireles, no empreendimento de 
Meinedo, Edifício do Maninho, Ent 29 – 2º. 
Dtº., em Meinedo, a partir do dia 
23/12/2014, e pelo período de três meses 

Aprovado Unanimidade 

 


