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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  22001155..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  4422,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

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

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2244  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001155  

  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
 
Programa de rescisões por mútuo acordo na 
administração local - Proposta de autorização 
para celebração de acordo de cessação do 
contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, com a técnica superior 
Isabel Cristina Santos Oliveira Braga 
 

Aprovado Unanimidade 

4ª. revisão ao orçamento da despesa 

 
Aprovado e submeter à 
apreciação do Órgão 
Deliberativo 
 

Unanimidade 

 
 
 
2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
 
Pedido de certidão de compropriedade de 
um prédio rústico, sito na Rua Casal de Cima, 
freguesia de Aveleda, inscrito na matriz sob o 
artigo 259 e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Lousada sob o nº. 
410/19990319, requerida por Carla Queirós, 
solicitadora - Proc. n.º 93/RSP/15 
 

Deferir Unanimidade 

 
Alteração aos lotes nº.s 1, 2, 7 e 8 do Alvará 
de Loteamento nº.  3/2006, em nome de 
Urbimpério, SA, sito no lugar de Costa, 
freguesia de Boim, requerida por Vertente 
Notável – Imobiliária, Ldª.,  proprietária do 
referido lote– Procº. nº. 20/L/01 
 

Aprovar Unanimidade 

 
Obras de urbanização num terreno, sito no 
lugar de Chãos, união de Freguesias de 
Cernadelo e Lousada (S. Miguel e Stª. 
Margarida), em nome de José Augusto 
Mendes Leite  – Procº.  nº. 11/LU/02 – Alvará 
de Licenciamento nº. 1/2006 – Receção 
definitiva das obras de urbanização 
 

Aprovar a receção 
definitiva das obras de 
urbanização e  proceder 
à libertação da caução 
remanescente no valor 
de 10%. 

Unanimidade 

  
  
  



 

  
3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
“Aquisição de Luminárias Eficientes – Concurso 
Público Internacional” adjudicada à firma  
Schréder Iluminação, S.A. - Informação n.º 
1583/DOMA/2015 
 

Aprovar a relação de 
Aceitação n.º 1 e Única, 
no valor de 345.334,60 €, 
acrescidos do valor do IVA 

Unanimidade 

“Fornecimento de Luminárias LED’s – Concurso 
Público Internacional” - Informação n.º 
1616/DOMA/2015 
 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente datado de 07 
de agosto em curso que 
aprovou os 
esclarecimentos a prestar 
aos interessados 

Unanimidade 

Bernardina Coelho Lopes  – Lustosa, 
consumidor  nº. 9595, solicita a isenção total 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 
 

Deferir Unanimidade 

José Manuel Barbosa Rodrigues  – Cristelos, 
consumidor  nº. 1543, solicita a isenção total 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 
 

Deferir Unanimidade 

Joaquim da Rocha Ferreira Nunes  – Cristelos 
consumidor  nº. 18909, solicita a isenção total 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 
 

Deferir Unanimidade 

Vitorino Ferreira Martins  – Nevogilde, 
consumidor  nº. 10207, solicita a isenção total 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 
 

Deferir em 50% Unanimidade 

António Luís de Sousa Pereira – Sousela,  
utente  nº. 14780, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 
 

Deferir Unanimidade 

Bernardina Coelho Lopes  – Lustosa,  
consumidora nº. 9595, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 
 

Deferir Unanimidade 

José Manuel Barbosa Rodrigues – Cristelos, 
solicita a redução do pagamento da tarifa de 
resíduos sólidos urbanos, por insuficiência 
económica 
 
 

Deferir Unanimidade 



 

Joaquim da Rocha Ferreira Nunes – 
Nespereira, consumidor nº. 18909 solicita a 
redução do pagamento da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos, por insuficiência económica 
 

Deferir Unanimidade 

Fernando Manuel Freire Moreira – Nevogilde,  
utente   nº. 10233, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 
 

Deferir Unanimidade 

Vitorino Ferreira Martins – Nevogilde,  utente  
nº. 13732, solicita a redução do pagamento 
da tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 
 

Indeferir Unanimidade 

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

Assunto 
Deliberação 

tomada 
Resultado da 

votação 
Atualização do valor da renda em regime de 
arrendamento apoiado de dois arrendatários dos 
empreendimentos de habitação social de Meinedo e 
Cernadelo, a partir de 01 de outubro de 2015, assim: 
Empreendimento de  Meinedo 
- Andreia Margarete Silva Meneses  de 4,85€ para 4,19€; 
Empreendimento de Cernadelo: 
- Tiago Gimenez Monteiro de 5,40€ para 11,09€. 
 

Aprovado Unanimidade 

Atualização do valor da renda em regime de 
arrendamento apoiado de dois arrendatários dos 
empreendimentos de habitação social de Meinedo e 
Lustosa, a partir de 01 de outubro de 2015, assim: 
Empreendimento de  Lustosa: 
- Fernanda Martins Miranda de 56,04€ para 62.27€ 
- Empreendimento de Meinedo: 
- António Adriano Correia de 28,92€ para 28,08€.-- 

Aprovado Unanimidade 

Reajuste de renda da moradora Maria Manuela Martins 
Rodrigues, residente no empreendimento de habitação 
social de Meinedo – Edifício maninho, Ent. 29 – r/c, dtº. 
Cujo valor da renda passa a cifrar-se em 6,40€ 

Aprovado Unanimidade 

Realojamento dos agregados abaixo indicados nos 
empreendimentos de habitação social, assim: 
 Empreendimento de Lustosa – Edifício Penas: 
- Maria Elizabete Silva Freire Oliveira de 200,00€ para 
4,19€; 
Empreendimento de Cernadelo – Edifício Ramada: 
- António Abel Monteiro de 200,00€ para 4,64€. 
Empreendimento de Meinedo – Edifício do Maninho: 
- Maria Goreti Ribeiro Barros de 175,00€ para 4,99€; 
- Sónia Manuela Sousa Nunes de 175,00€ para 6,37€; e 
- Alfredo Monteiro de 200,00€ para 5,24€.---- 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição de um subsídio à conferência Vicentina de Stº. 
André de Cristelos, no valor de 350,00€, para colmatar 
algumas despesas tidas com a realização da Festa do 
Idoso 2015 

Aprovado Unanimidade 

 



 

 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Relatórios de execução orçamental e 
financeiro, relativos ao primeiro semestre de 
2015, apresentados pela empresa “Lousada 
Século XXI – Actividades Desportivas e 
Recreativas – E.M. – Sociedade Unipessoal, 
Lda” 

Tomar conhecimento Unanimidade 

Eliana Aparecida Souza, solicita a anulação de 
todas as faturas que foram emitidas, durante o 
ano letivo 2014-2015, em nome do seu 
Educando Erick Nelson, referentes a refeição 
escola e prolongamento 

Anulação todas as 
faturas emitidas em 
nome do aluno Erick 
Nelson, bem como 
anulação todas as que já 
transitaram para 
execução fiscal 

Unanimidade 

Aprovação da nova formula de reembolso do 
valor dos auxílios económicos (refeição – J.I. e 
E.B.1, livros e material escolar – E.B.1)  para os 
alunos carenciados que frequentarão, no 
próximo ano letivo, o ensino pré-escolar e 1.º 
ciclo da rede pública do Concelho. 

Aprovado Unanimidade 

Valor da comparticipação máxima a pagar 
pela componente de apoio à família para ano 
letivo de 2015/2016,  referente ao 
prolongamento de horário, o valor de 31,00€. 

Aprovado Unanimidade 

Isenção do pagamento do transporte escolar, 
durante o ano letivo de 2015/2016, dos alunos 
Rui António Martins Pinto, David José Martins 
Pinto e Inês Manuela Martins Pinto 

Isentar, com efeitos a 
partir do mês de 
Setembro, inclusive e até 
ao final do ano letivo 
2015/2016 

Unanimidade 

Isenção do pagamento do transporte escolar, 
durante o ano letivo de 2015/2016, do aluno 
Ricardo Gil Ferreira Santos 

Deferir Unanimidade 

Isenção do pagamento do transporte escolar, 
durante o ano letivo de 2015/2016, dos alunos 
José Diogo Rodrigues e Luís Filipe Dias Rodrigues 

Deferir Unanimidade 

Aplicação da distância dos 3km entre 
casa/escola e que a medição seja feita 
sempre pelo caminho mais direto, aos pedidos 
de transportes por parte dos alunos deste 
concelho, de forma a potenciar o acesso à 
escola e a promoção  da equidade e do 
sucesso escolar. 

Aprovado Unanimidade 

Gratuitidade ou não dos passes escolares, a 
mesma formula de capitação dos serviços de 
segurança social para os alunos até ao 9º. Ano, 
que comprove carência económica através 
de documento comprovativo do escalão do 
abono de família para o ano letivo de 
2015/2016, nos seguintes casos: 
- Isenção total do pagamento aos alunos com 
escalão 1 do abono de família; e  
- Comparticipação de 50% aos alunos do 
escalão 2 do abono  de família 
 

Aprovado Unanimidade 



 

Isenção para efeitos de refeição escolar, bem 
como a atribuição do escalão A para o 
subsídio de livros e material escolar os alunos 
Maria Beatriz Vieira da Silva e Bruno Filipe Silva 
Santos, para o ano letivo 2015/2016. 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 
 


