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PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  
  
  

 

--------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiitt oo,,  PPrreessiiddeenntt ee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------  TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo,,  nnooss  tt eerrmmooss  ee  ppaarraa  eeffeeiitt ooss  pprreevv iisstt ooss  nnoo  aarrtt ºº..  5566ºº  ddoo  RReeggiimmee  

JJuurrííddiiccoo  ddaass  AAuutt aarrqquuiiaass  LLooccaaiiss,,  aapprroovvaaddoo  ppeellaa  LLeeii  nnºº..  7755//22001133,,  ddee  1122//0099,,  oo  tt eeoorr  
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áátt rriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvv iiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuulltt aaddaa  ppoorr  

qquuaallqquueerr  iinntt eerreessssaaddoo..   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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OO  PPrreessiiddeenntt ee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.  DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 

Proc. n.º 338/RSP/15 – Pedido de certidão de 
deliberação fundamentada de reconhecimento 
do interesse público municipal na regularização 
da atividade agrícola, em nome de Jesuína do 
Couto Soares – Unipessoal, Lda 

Aprovar o despacho do sr. 
Presidente de 21/01/2016, 
bem como propor à 
Assembleia Municipal a 
emissão de deliberação 
fundamentada de 
reconhecimento de interesse 
público municipal na 
regularização do 
estabelecimento ou 
instalação em apreço, nos 
termos e para efeitos da al. 
a) do nº4 do artº. 5º do 
Decreto-Lei nº. 165/2014 

Unanimidade 

Proc. n.º 2/L/14 – Loteamento de um terreno, sito 
no lugar de Juia, freguesia de Lodares, em nome 
de Imobilodares, Lda. (Despacho proferido pelo 
Sr. Presidente da Câmara em 26/01/2016, 
exarado na informação técnica datada de 
08/01/2016) 

Aprovar a operação Unanimidade 

 
 
 

2. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação n.º 295/16 – Aprovação da proposta 
para deferimento do pedido de redução da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos por insuficiência 
económica – José Pinto Pereira – Utente n.º 15344 
(Torno) 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 141/16 – Aprovação da proposta 
para deferimento da isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento, bem 
como aprovação da proposta para deferimento 
do pedido de redução da tarifa de resíduos 
sólidos urbanos por insuficiência económica – 
Maria Emília Sousa Pacheco – Consumidor n.º 
11947 (Meinedo). 

Aprovar  Unanimidade 

Informação n.º 7 – Aprovação da proposta para 
indeferimento do pedido de redução da tarifa 
de resíduos sólidos urbanos por insuficiência 
económica – Avelino Nunes Moreira – Utente n.º 
10247 (Nevogilde) 

Indeferir Unanimidade 

Informação n.º 9 – Aprovação da proposta para 
deferimento do pedido de redução da tarifa de 
resíduos sólidos urbanos por insuficiência 
económica – Maria Augusta Ferreira de Carvalho 
Oliveira – Consumidor n.º 15658 (Torno) 
 

Aprovar  Unanimidade 



 

 
Informação n.º 8 – Aprovação da proposta para 
deferimento da isenção total da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento por 
insuficiência económica – Maria Augusta Ferreira 
de Carvalho Oliveira – Consumidor n.º 15658 
(Torno). 
 

Aprovar  Unanimidade 

 
Informação n.º 122/DMOA/16 – “Construção de 
Arruamento Pocinhas – Ligação da Rua do 
Picoto à Rotunda da Academia, Av. Cidade de 
Errenteria” – Cedência gratuita de terreno para a 
construção e alargamento da Rua do Picoto - 
Aprovação do Contrato Promessa de Cedência 
Gratuita a celebrar entre o Município de Lousada 
e Maria da Graça Vasconcelos e Dora Elvira 
Vasconcelos Pinto da Cunha Teixeira e respetivas 
contrapartidas 
 

Aprovar  Unanimidade 

 
Informação n.º 104/DOMA/16 – Candidatura ao 
PDR 2020 – Prédio Rústico “Monte do Crasto.” - 
Aprovação do Contrato de Comodato a 
celebrar entre o Município de Lousada e 
“Lousada Seculo XXI – Actividades Desportivas e 
Recreativas, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda” 
 

Aprovar  Unanimidade 

 
Informação n.º 101/DOMA/16 – “Alargamento da 
Travessa do Gestal – Caíde de Rei” - Aprovação 
das minutas dos Protocolos de Acordo a celebrar 
entre o Município de Lousada e António Faria de 
Sousa e esposa Maria Emília Faria Ferreira, bem 
como José Fernando de Sousa Faria e esposa 
Emília da Conceição Teixeira da Silva Faria e 
respetivas contrapartidas 
 

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 

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

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
Informação nº. 14/2016 - Atualização do valor da 
renda em regime de arrendamento apoiado de 
cinco arrendatários do Empreendimento de 
Habitação Social de Cernadelo, a partir de 01 de 
abril de 2016:  

- Paula Cristina Costa Fernandes – 4,19€; 
- Ilidia Conceição Ferreira Martins – 6,03€; 
- Maria Augusta Nunes Ribeiro – 146,56€ 
- Ana Maria Costa Miranda – 22,63€.  

Aprovar  Unanimidade 

 
 
 



 

4. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO EDESPORTO 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado 

da votação 
 
Ação Social Escolar 2015/2016 - Ratificação do 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, 
proferido a 19 de janeiro de 2016 - concessão de 
isenção/pagamento do subsídio de livros e 
material escolar e redução para o mínimo do 
valor a pagar pelo prolongamento de horário 
dos alunos abaixo discriminados, no ano letivo 
2015/2016, nos seguintes termos:  

- Ruben Pedro Machado Borges (EB 1 
Macieira) – Isenção do pagamento da 
refeição escolar; 
- Maria Beatriz Pacheco Campos (EB1 Pias) - 
Isenção do pagamento da refeição escolar 
e atribuição de subsídio de livros e material; 
- Rodrigo Moreira Marques (EB1 Pias) – 
Isenção do pagamento da refeição escolar 
e atribuição de subsídio de livros e material; 
- Bruna Liliana da Silva Ferreira (CE 
Lustosa/EB1) - Isenção do pagamento da 
refeição escolar e atribuição de subsídio de 
livros e material;  
- Jéssica Alexandra Silvestre dos Santos(CE 
Lustosa/EB1) - Isenção do pagamento da 
refeição escolar e atribuição de subsídio de 
livros e material;  
- Luís Miguel Silvestre dos Santos (Isenção do 
pagamento da refeição escolar e redução 
para o mínimo do valor a pagar pelo 
prolongamento de horário); e  
- Gabriel Paulo Querubim (CE Lustosa/JI) - 
(Isenção do pagamento da refeição escolar 
e redução para o mínimo do valor a pagar 
pelo prolongamento de horário). 

 

Aprovar  Unanimidade 

 
Ação Social Escolar 2015/2016 - Retificação de 
deliberação de Câmara de 21/12/2015 -  
atribuição de um subsídio de livros e material 
escolar à aluna Leonor Leal Magalhães, da 
Escola EB1 de Pias, devendo apenas ser atribuída 
a isenção do pagamento da componente de 
refeição escolar 
 

Aprovar Unanimidade 

Centro Cultural e Desportivo de Nespereira 
(Rancho Folclórico Flores de Primavera de 
Nespereira) - Atribuição de subsídio no valor de 
1.000,00€, destinado a ajudar a custear as 
despesas com a deslocação de alguns do 
elementos à cidade de Tulle – França, aquando 
do 20º. Aniversário da geminação entre Lousada 
e aquela cidade, que decorrerá a 02 de julho do 
corrente ano 
 

Aprovar  Unanimidade 



 

 
Juventude de Hóquei Clube -Atribuição de 
subsídio no valor de 6.000,00€, à Associação em 
destaque, destinado a ajudar à concretização 
do plano de atividades 
 

Aprovar  Unanimidade 

Federação Portuguesa de Atletismo - Minuta do 
protocolo de cooperação a celebrar entre a 
Federação Portuguesa de Atletismo e o 
Município de Lousada. 
 

Aprovar  Unanimidade 

Lousada Séc. XXI – solicita-se à Câmara 
Municipal que delibere submeter à próxima 
sessão da Assembleia Municipal proposta no 
sentido de aprovar a minuta do contrato 
programa em anexo.  
 

Aprovar  Unanimidade 
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