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1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Emissão de parecer prévio vinculativo 
favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços, em regime 
de avença -  Assessoria no âmbito do 
Direito Público, com o dr. António 
Eduardo Baltar Malheiro de 
Magalhães 

Emissão de parecer favorável à 
celebração do contrato de 
prestação de serviços, pelo valor 
global de dezoito  mil euros, 
acrescidos do IVA à taxa legal 
em vigor, a que corresponde  
uma avença mensal de 
1.500,00€, acrescidos do IVA à 
taxa legal em vigor,  pelo prazo 
de um ano  

Maioria, com 3 
votos contra 

Emissão de parecer prévio vinculativo 
favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços, em regime 
de avença - Assessoria e 
consultadoria no âmbito cultural, 
cientifico, literário, turístico e 
educativo, bem como programação 
e acompanhamento das atividades 
complementares e assessórias  destas 
com a empresa “Léguas e Tertúlias, 
Unipessoal, Ld 

Emissão de parecer favorável à 
celebração do contrato de 
prestação de serviços, pelo valor 
global de dezoito  mil euros, 
acrescidos do IVA à taxa legal 
em vigor, a que corresponde  
uma avença mensal de 
1.500,00€, acrescidos do IVA à 
taxa legal em vigor,  pelo prazo 
de um ano  

Maioria, com 3 
votos contra 

Emissão de parecer prévio vinculativo 
favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços, em regime 
de avença - Consultadoria técnica 
na área de informática com o 
Técnico Superior Vitor Celso de Pinho 
Leal Fernandes 

Emissão de parecer favorável à 
celebração do contrato de 
prestação de serviços, pelo valor 
global de dezoito  mil euros, 
acrescidos do IVA à taxa legal 
em vigor, a que corresponde  
uma avença mensal de 
1.500,00€, acrescidos do IVA à 
taxa legal em vigor,  pelo prazo 
de um ano  

Maioria, com 3 
votos contra 

Emissão de parecer prévio vinculativo 
favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços, em regime 
de avença - Consultadoria técnica 
no âmbito da arquitetura, destinada 
à caracterização e estudo dos 
espaços públicos e edifícios 
municipais em matéria de 
cumprimento das normas técnicas de 
acessibilidades, com a arquiteta Sílvia 
Raquel Sousa Guimarães 

Emissão de parecer favorável à 
celebração do contrato de 
prestação de serviços, pelo valor 
global de 14.400,00€, acrescidos 
do IVA à taxa legal em vigor, a 
que corresponde  uma avença 
mensal de 1.200,00€, acrescidos 
do IVA à taxa legal em vigor,  
pelo prazo de um ano 

Maioria, com 3 
votos contra 

Emissão de parecer prévio vinculativo 
favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços, em regime 
de avença - Defesa contenciosa do 
Município a celebrar com o 
Advogado Daniel Salazar Mendes 
Moreira 

Emissão de parecer favorável à 
celebração do contrato de 
prestação de serviços, pelo valor 
global de dezoito  mil euros, 
acrescidos do IVA à taxa legal 
em vigor, a que corresponde  
uma avença mensal de 
1.500,00€, acrescidos do IVA à 
taxa legal em vigor,  pelo prazo 
de um ano  
 

Maioria, com 3 
votos contra 



 

Emissão de parecer prévio vinculativo 
favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços, em regime 
de avença - Cobrança coerciva das 
dividas de execução fiscal – 
Diligências processuais,  a celebrar 
com o Técnico Superior Jurista Tiago 
Alexandre Pinto de Sousa. 

Emissão de parecer favorável à 
celebração do contrato de 
prestação de serviços, pelo valor 
global de dezoito  mil euros, 
acrescidos do IVA à taxa legal 
em vigor, a que corresponde  
uma avença mensal de 
1.500,00€, acrescidos do IVA à 
taxa legal em vigor,  pelo prazo 
de um ano  

Maioria, com 3 
votos contra 

Emissão de parecer prévio vinculativo 
favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços, em regime 
de avença - Contratação de serviços 
externos de segurança no trabalho e 
alimentar e coordenação de 
segurança em obra 

Emissão de parecer favorável à 
prestação de serviços em 
destaque, a celebrar com a 
empresa Prevenção  à Medida, 
Unipessoal, Ldª.,   nos termos do 
nº. 5 do artº. 75º. Do Orçamento 
de Estado para 2015, pelo valor 
global de 21.181,34€, acrescidos 
do IVA  taxa legal em vigor, gor,  
pelo prazo de um ano 

Unanimidade 

Emissão de parecer prévio vinculativo 
favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços, em regime 
de avença - Contratação de serviços 
externos de saúde no trabalho 

Emissão de parecer à prestação 
de serviços em destaque, a 
celebrar com a forma 
ClitorreMed – Saúde e 
Prevenção, Ldª. nos termos do nº. 
5 do artº. 75º. Do Orçamento de 
Estado para 2015, pelo valor 
global de 11.191,48€, acrescidos 
do IVA à taxa legal em vigor,  
pelo prazo de um ano 

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 

Prorrogação do prazo de 
mobilidade inter-categorias Unanimidade 

  
  

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Certidão de compropriedade de um 
prédio sito no lugar de Fontelos, freguesia 
de Aveleda em nome de Margarida 
Moreira, Advogada – Procº. 142/RSP/14 - 
sobre os seguintes prédios:  
- Prédio Rústico, denominado Bouça e 
Campo de Fontelos, sito no Lugar de 
Fontelos, Freguesia de Aveleda,  inscrito na 
respetiva matriz sob o artigo número 2,  
descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Lousada sob o nº. 686, 
propriedade de Orbis Terra – Consultoria e 
Investimentos Imobiliários, Ldª. 

Deferir o pedido de 
constituição Unanimidade 



 

 
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Construção do centro escolar do Corgo - 
Meinedo,  adjudicada à firma QTcivil – 
Engenharia e Reabilitação, SA 

Aprovar a alteração do 
material para a cobertura 
exterior em estrutura 
metálica sobre o parque de 
jogos  

Unanimidade 

 
Redução total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica, em nome de José 
Augusto Martins Brito  – Boim, consumidor  
nº. 3893 
 

Aprovado  Unanimidade 

Redução total do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais, por 
insuficiência económica, em nome de 
Alberto Santos Silvério – Sousela, 
consumidor  nº. 18815 
 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de José Augusto Martins Brito – Boim,  
consumidor  nº. 3893 

Aprovado  Unanimidade 

 
Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Gracinda da Silva Brandão 
- consumidor nº. 5003 

Aprovado  Unanimidade 

 
Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de António Augusto Leal Martins – 
consumidor nº. 3366 

Aprovado  Unanimidade 

 
Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Alberto Santos Silvério, 
consumidor nº. 18815 

Aprovado  Unanimidade 

Fornecimento de luminárias LED e Balastros 
eletrónicos reguláveis – Informação nº. 
100/DOMA/2015 – Decisão de não 
adjudicação 

Concordar com a decisão 
do júri e com as conclusões 
do relatório final e decidir 
pela não adjudicação, e 
consequentemente anular o 
procedimento, nos termos da 
alínea d) do nº. 1, do artº. 79º. 
Do Código do Procedimento 
Administrativo 

Unanimidade 

 
 
 
 



 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Associação de Desenvolvimento e Apoio 
Social de Meinedo – atribuição de subsídio, 
no valor de 1.500,00€, para colmatar 
despesas decorrentes da organização do 
almoço do Campeonato Concelhio de 
Boccia dos Movimentos Seniores 

Aprovado  Unanimidade 

União de Freguesia de Cristelos, Boim e 
Ordem - revogação da deliberação 
datada 15 de dezembro de 2014, no que 
concerne à atribuição de um subsidio  no 
valor de 984,00€ à Associação Encontro 
Raízes e consequente atribuição do 
subsidio à União de Freguesias de Cristelos, 
Boim e Ordem para colmatar despesas 
tidas com o  Movimento Sénior de Cristelos   

Aprovado Unanimidade 

 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Ação Social Escolar 2014/2015 – Isenção do 
de pagamento da refeição escolar a 
aluna Rose Marie Feijó Castro (EB1 Cristelos) 
, bem como o aluno Telmo Francisco Silva 
Pinto (EB1 do Corgo, Meinedo) com  efeitos 
a partir da faturação de novembro de 2014 
-  

Aprovado  Unanimidade 

Ação Social Escolar 2014/2015 – Passes 
escolares – Comparticipação total do 
passe escolar das alunas Carla Madalena 
Pereira Cunha e Clara Elisa Meireles 
Fernandes 

Ratificação do despacho do 
sr. Presidente Unanimidade 

Transferência para os Associações de Pais 
abaixo indicadas os valores referidos, 
pagos em 12 tranches mensais, com efeitos 
a janeiro de 2015, destinados a custear as 
despesas  com fotocópias para o 
desenvolvimento das atividades de 
enriquecimento curricular e atividade 
pedagógica normal desenvolvidas nas 
Escolas do 1º. Ciclo da rede pública, assim: 
- Associação de Pais do Agrupamento de 
Escolas de Lousada Oeste – 4.229,04;- 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB 2,3 de Lustosa – 
5.166,36€ 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento Vertical de 
Escolas Este – 4.229,04€; e 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB 2,3 de Lousada – 
2.343,24€.- 

Aprovado Unanimidade 



 

Consumo de água e saneamento das EB1’s 
e JI’s do concelho – transferência mensal, 
para cada agrupamento de escolas, União  
de Freguesias de Nespereira e Casais a 
verba correspondente ao consumo de 
água e saneamento 

Aprovado Unanimidade 

Transferência  para as Juntas de Freguesia 
de Vilar do Torno e Alentém e Junta de 
Freguesia do Torno, a quantia de 1.500,00€ 
e 2.100,00€, respetivamente, destinados a 
assegurar o pagamento do transporte 
escolar do alunos que residem a mais de 
3km do estabelecimento de ensino que 
frequentam, nos termos do nº. 1 do artº. 2º. 
Do Decreto-Lei nº. 299/84, de 05 de 
setembro 

Aprovado Unanimidade 

Transferência para a Junta de Freguesia de 
Caíde de Rei uma verba destinada a 
assegurar o transporte diário das refeições 
confecionadas na EB1 de Pereiras para a 
EB.1 da Estação, transporte de alunos da 
Unidade de Apoio Especial à 
Multideficiência da EB2/3 de Caíde de Rei 
para as piscinas municipais e transporte de 
uma turma do Curso Vocacional de 
Secundário de Técnico de Produção 
Agropecuária para a Escola Profissional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural do 
Marco de Canaveses, calculada tendo 
como referência a distância percorrida 
(270km por semana) e o valor pago às 
Juntas de Freguesia para o transporte dos 
alunos (0,40€), referente ao 2º. E 3º período 
(11 semanas) 

Aprovado Unanimidade 

Transferência para a ADASM e União de 
Freguesias de Cristelos, Boim, e Ordem, 
uma verba destinada a assegurar o 
transporte diário das refeições escolares 
em virtude da construção dos centros 
escolares 

Aprovado Unanimidade 

Utilização do pavilhão gimnodesportivo de 
Meinedo - transferência mensal do valor de 
145,00 de janeiro de 2015 a junho de 2015, 
como forma de compensação pelas 
despesas inerentes à utilização do pavilhão 
gimnodesportivo, para a prática da 
atividade física e desportiva e logradouro 
para o recreio dos alunos que frequentam 
a EB1 do Corgo 

Aprovado Unanimidade 



 

Apoio à família no âmbito Escolar – 
Atribuição de subsídios a: 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento Vertical de 
Escolas Este – 990,00€; e 
- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB 2,3 de Lustosa – 
495,00€.- 
 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da organização do “Desfile de 
Carnaval Escolar 2015”, subordinado ao 
tema – Desporto, a decorrer no dia 
13/02/2015, bem como a atribuição de 
prémios a todos os estabelecimentos de 
ensino, oficiais e públicos, tendo como 
base: 
- até 2 turmas 150,00€; 
 -  de 3 a 7 turmas 200,00€; 
- de 8 a 11 turmas 400,00€ e 
- Mais de 11 turmas 750,00€. 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da organização do “Desfile de 
Carnaval 2015”, subordinado ao tema – 
Desporto, a decorrer no dia 17/02/2015, 
bem como a atribuição de prémios 
monetários nos seguintes termos: 
A todos os estabelecimentos de ensino, 
oficiais e públicos, tendo como base: 
- até 2 turmas 150,00€; 
 -  de 3 a 7 turmas 200,00€; 
- de 8 a 11 turmas 400,00€ e 
Mais de 11 turmas 750,00€.  
Aos estabelecimentos de ensino público do 
2º. e 3º. Ciclo e Escolas Secundárias deste 
concelho o prémio de participação será 
uma viagem de estudo com data e destino 
a estabelecer oportunamente com o 
Conselho Executivo;  
Aos participantes individuais serão 
atribuídos prémios monetários distribuídos 
por três escalões (1º. Prémio (dos 3 aos 6 
anos) – 140,00€, 2º. Prémio (dos 7 aos 10 
anos) 90,00€ e 3º. Prémio (dos 11 aos 14 
anos) – 70,00€); e 
Aos grupos/associações legalmente 
constituídos será atribuído um prémio de 
participação  no valor de 160,00€. 

Aprovado Unanimidade 

Publicações Municipais, postais e outros 
artigos - atualização dos preços das 
publicações municipais, postais e outros 
artigos existentes e vendidos no Posto de 
Turismo 

Aprovado Unanimidade 



 

Atribuição de um subsídio à LADEC – 
Lousada Associação de Eventos Culturais, 
no valor de 7.500,00€ para atividades a 
desenvolver em colaboração com esta 
Câmara, nomeadamente no desfile de 
carnaval/2015 e festa das 
francesinhas/2015 

Aprovado Unanimidade 

Aprovação da minuta do protocolo de 
colaboração a celebrar entre esta 
Câmara Municipal e a “Jangada – 
Cooperativa Profissional de Teatro, CRL.”, 
que visa estabelecer os direitos e deveres 
dos outorgantes quando à gestão do 
Auditório Municipal, o qual constitui 
equipamento público integrante do 
património municipal 

Aprovado Unanimidade 

 
 


