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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  0011  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001155..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  3388,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  1111  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001155..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
 
Atribuição de um voto de louvor ao aluno do 
11.º ano da Escola Secundária de Lousada, 
José Pedro Moreira Carvalho pela conquista 
do 3.º lugar na final das “I Olimpíadas da 
Geologia” 
 

Aprovado Unanimidade 

 
Atribuição de um voto de louvor ao jockey 
Lousadense, Manuel Fernandes, pela 
conquista da quarta posição no “The 47th 
Annual High Hope Steeplechasa Races, 
disputado no Kentucky horse Parkobtenho, em 
Lexington – Kentucky.” 
 

Aprovado Unanimidade 

 
Atribuição de um voto de louvor a José Almiro 
Nogueira, que se sagrou campeão nacional, 
na fase final do campeonato de Portugal em 
Boccia Sénior, que decorreu no dia 20 de 
maio em Penafiel 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
 
Regulamento e Projetos de Interesse Municipal 
- PIM – Alteração. 
 

Aprovado Unanimidade 

 
Aprovação do plano de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas . 
 

Aprovado Unanimidade 

Pedido de parecer prévio vinculativo para 
transporte escolares em transportes coletivos 
de passageiros – ano letivo de 2015/2016. 

Emissão de parecer 
favorável à celebração 
do contrato e aquisição 
de serviços  

Unanimidade 

 
Abertura de procedimento, por ajuste direto, 
para transportes escolares coletivos de 
passageiros, bem como aprovar as peças do 
procedimento 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 



 

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Alteração aos lotes nº.s 19, 20, e 21 do Alvará 
de Loteamento nº. 1/10, em nome de Bessa 
Coelho – Sociedade de Construções, SA, sito 
no lugar de Várzea, da União das freguesias 
de Silvares, Pias, Nogueira e alvarenga, 
requerida pelos proprietários dos referidos 
lotes Bessa Coelho – Sociedade de 
Construções, SA - Procº. 4/L/08 
 

Aprovado Unanimidade 

Loteamento de um terreno e respetivas obras 
de urbanização, sito na Av. Amílcar Neto, da 
União de Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira 
e Alvarenga, em nome de S.T.L. – Sociedade 
de Turismo de Lousada, SA. – Procº. Nº. 6/L/05 
– Alvará de loteamento nº. 7/06 – Alteração à 
fórmula de cálculo das taxas de 
compensação 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Concurso Público Internacional para 
aquisição de luminárias eficientes – 
Informação nº. 1128/DOMA/2015, de 
21/05/2015 

Ratificação do despacho 
do sr. Presidente que 
aprovou a minuta do 
contrato em destaque 
bem como a sua 
celebração 

Unanimidade 

 
Maria Celeste Pereira Pacheco - Cristelos, 
consumidor  nº. 3832, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 
 

Deferir  Unanimidade 

Ana Graça Martins Carvalho – Cristelos, 
consumidor  nº. 11270, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

José Pinto – Meinedo, consumidor nº. 18819, 
consumidor nº. 10710, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

 
José Manuel Azevedo Cerqueira – Meinedo, 
consumidor nº. 8074, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 



 

Joaquim Casimiro Silva Pacheco  – Meinedo, 
consumidor nº. 19, solicita a isenção/redução 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

Joaquim Soares Duarte de Magalhães  – 
Cristelos, consumidor nº. 160, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir a redução de 50%  Unanimidade 

Joaquim Ribeiro da Silva  – Pias, consumidor nº. 
3229, solicita a isenção/redução do 
pagamento da tarifa de disponibilidade de 
água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir a redução de 50%  Unanimidade 

 
António Martins Cunha  – Sousela,  utente  nº. 
14466, solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
Maria Celeste Pereira Pacheco – Cristelos, 
consumidor nº. 3832, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
Ana Graça Martins Carvalho - Cristelos, 
consumidor nº. 11270, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 
 

Deferir Unanimidade 

José Pinto – Meinedo, consumidor nº. 18819, 
solicita a redução do pagamento da tarifa de 
resíduos sólidos urbanos, por insuficiência 
económica 

Deferir Unanimidade 

José Manuel Azevedo Cerqueira – Meinedo, 
utente nº. 8074, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Maria José Ferreira Neto – Lustosa, utente nº. 
21752 Deferir Unanimidade 

Joaquim Soares Duarte de Magalhães – 
Cristelos, consumidor nº. 160 Indeferir Unanimidade 

Joaquim Ribeiro da Silva – Pias, consumidor nº. 
3229 Indeferir Unanimidade 

“Construção do Centro Escolar de Nespereira” 
– Retificação de áreas - Informação n.º 
163/LMS/15 

 
Aditar à deliberação de 
07 de fevereiro de 2011 a 
retificação da área 
destinada à construção 
do arruamento de acesso 
ao Centro Escolar de 
Nespereira, adquirida a 
herdeiros de Maria Helena 
Gouveia dos Santos 
passando a ser de 
1 055m2 
 

Unanimidade 



 

“Construção do Centro Escolar de Nespereira” 
– Retificação de áreas -Informação n.º 
164/LMS/15 

 
Aditar à deliberação de 
07 de fevereiro de 2011 a 
retificação da área 
destinada à construção 
do arruamento de acesso 
ao Centro Escolar de 
Nespereira, adquirida a 
herdeiros de Maria da 
Glória Ferreira, passando a 
ser de 1 505m2, bem 
como a aprovar a 
retificação da área 
destinada à Construção 
do Centro Escolar de 
Nespereira para 2250m2. 
 

Unanimidade 

“Construção do Centro Escolar de Sousela” – 
Retificação das áreas - Informação n.º 
162/LMS/15 

 
Retificar a área destinada 
à construção do 
arruamento de acesso ao 
centro escolar de Sousela, 
adquirida a herdeiros de 
Maria Celeste Barros 
Oliveira passando a ser de 
5 225m2, bem como 
aprovar a retificação da 
área destinada à 
construção do Centro 
Escolar de Sousela para 
18 445 m2 
 

Unanimidade 

“Redes complementares de Águas Residuais – 
Setor II”  -  Informação n.º 1185/DOMA/15. 

Aprovar o projeto de 
execução da obra no 
valor de 416.363,20€ 

Unanimidade 

“Construção do Centro Escolar do Corgo, 
Meinedo” - Adjudicatário: Qtcivil – Engenharia 
e Reabilitação, SA.  - Informação 
nº.1187/DOMA/15 

Aprovar o auto de 
medição nº. 17, no valor 
de 38.614,38€ 

Unanimidade 

Construção do Centro Escolar do Corgo, 
Meinedo” - Adjudicatário: Qtcivil – Engenharia 
e Reabilitação, SA. - .  Informação 
nº.1188/DOMA/15 

Aprovar o auto de 
medição nº. 18, no valor 
de 122 531,82€ 

Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
 
Atribuição de um subsídio no valor de 500,00€ 
ao LAC – Basquetebol e 750,00€ AD Lustosa 
para apoiar os seus planos anuais de 
atividades, nomeadamente na 
comparticipação das despesas inerentes à 
participação nos Jogos Internacionais da 
Juventude – Dueville 

Aprovado Unanimidade 



 

Ação Social Escolar – Isenção do pagamento 
de refeições da aluna Inês Alexandra Pinheiro 
Sousa (EB 1 de Pias), com efeitos a partir da 
faturação do mês de maio de 2015, bem 
como a fatura anulação da fatura referente 
ao mês de Abril 

Aprovado Unanimidade 

Ação Social Escolar – Isenção do pagamento 
de refeições do aluno José Oliveira Silva (EB 1 
de Boim), com efeitos a partir da faturação do 
mês de maio de 2015, bem como  a anulação 
das faturas que se encontram por liquidar, 
nomeadamente outubro, novembro, 
dezembro de 2014, janeiro,  fevereiro, março e 
abril de 2015 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição dos subsídios abaixo discriminados 
aos grupos de folclore do concelho, para 
apoiar nas despesas com as atividades dos 
seus planos de atividades, assim: 
- Associação Cultural e Recreativa Srª. 
Aparecida (Rancho Folclórico) - 1.250,00€ 
- Rancho Folclórico de Nogueira - 1.250,00€ 
- Grupo Folclórico e Cultural “As Lavradeiras 
do Vale do Sousa - 250,00€ 
- Associação Recreativa e Cultura do Rancho 
Folclórico S. Pedro de Caíde - 1 250,00€; 
- GACER – Grupo Associativo de Cultura e 
estudo Recreativos de Sousela (Rancho 
Folclórico Ceifeirinhas do Vale Mesio) -  1 
250,00€; 
- Rancho Folclórico Flores de Primavera  -1 
250,00€; e  
- Rancho Folclórico Nossa Srª. D’Ajuda – 
Associação Recreativa e Cultural  - 1 250,00€.-- 

Aprovado Unanimidade 

 


